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Zaterdag Kunst 
of Kitsch bij 
Amstelplein
Regio - Winkelcentrum Am-
stelplein nodigt opnieuw pro-
fessionele taxateurs uit om uw 
bijzondere aankoop of erfstuk 
te beoordelen.

Op zaterdag 15 oktober van 
11.00 tot 15.00 uur presenteert 
Winkelcentrum Amstelplein de 
inmiddels jaarlijks terugkeren-
de activiteit ‘Kunst of Kitsch’. 
Onder deskundige begeleiding 
geven twee professionele taxa-
teurs een visie over de meege-
brachte attributen en zullen te-
vens een waarde-indicatie ge-
ven. Beide heren hebben een 
brede historische kennis en 
trachten u als bezoeker zoveel 
mogelijk informatie te geven 
over uw waardevolle curiosa in 
fi nanciële dan wel emotionele 
zin. Het winkelend publiek kan 
gezellig meekijken bij de taxa-
ties die plaatsvinden. 

Twijfelt u al lang over een ar-
tikel wat u ooit op een rom-
melmarkt heeft gekocht of 
misschien over de werkelijke 
waarde van een erfstuk. Is het 
Kunst of Kitsch? Kom dan op 
zaterdag 15 oktober naar win-
kelcentrum Amstelplein. Wie 
weet wordt het nog een heel 
waardevolle en verassende 
middag waarin mogelijk bijzon-
dere vondsten worden gedaan. 
Deelname is uiteraard gratis en 
u hoeft zich niet op te geven.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

De Ronde Venen - Iedere dag 
wordt er door jeugd en volwasse-
nen vol op gevoetbald op de kunst-
grasvelden. In Nederland liggen er 
bijna tweeduizend van dergelijke 
velden. In De Ronde Venen liggen 
er acht. Ze zijn bezaaid met rubber 
korrels die het speelveld vrijwel de-
zelfde eigenschappen geven als een 
strak en egaal natuurgrasveld. Maar 
het zijn deze korrels die mogelijk 
schadelijk zouden kunnen zijn voor 
de gezondheid. Televisie program-
ma Zembla bracht dit in haar uit-
zending van afgelopen week in het 
nieuws. De korrels zijn gemaakt van 
het rubber van autobanden en het 
bevat verschillende zogenaamde 
polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen, ook wel PAK’s genoemd. 
Deze stoffen worden als kankerver-

wekkend beschouwd. Het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu kon uit onderzoek verricht in 
2006 geen aanwijzingen ontdekken 
dat het spelen op kunstgras een ge-
vaar vormt voor de gezondheid. In-
middels bemoeit de politiek zich met 
de kwestie en volgt er nieuw Euro-
pees onderzoek waarvan de uit-
komsten begin volgend jaar te ver-
wachten zijn. De KNVB volgt de be-
vindingen en het standpunt van het 
RIVM. De bond berichtte de voet-
balclubs dat er op de kunstgrasvel-
den gespeeld kan worden omdat uit 
onderzoek niet gebleken is dat het 
gevaarlijk is, maar heeft begrip voor 
en verleent medewerking aan clubs 
die besluiten om de kunstgrasvel-
den niet op te nemen in de speel-
schema’s. Ook in De Ronde Venen 

hebben vijf sportverenigingen, Ar-
gon, CSW, Hertha, Abcoude en HSV 
dit soort kunstgrasvelden. 
Er waren in Nederland het afgelo-
pen weekend maar weinig clubs die 
het kunstgras vermeden en ook bij 
de Rondeveense sportverenigingen 
werd gewoon gespeeld. Zo ook bij 
Argon en CSW. Beide verenigingen 
bezitten een relatief recent aange-
legd kunstgrasveld en een veld van 
circa 10 jaar oud. CSW voorzitter 
Marcel van der Schaaf meldde dat 
het binnen de vereniging rustig is 
gebleven n.a.v. de Zembla uitzen-
ding en dat er enkele ouders van 
jeugdspelers zijn geweest die zich 
met vragen gemeld hebben. 

Vervolg elders in deze krant.
Foto sportinbeeld.com

Wisselende reacties over autobandenkorrels op kunstgrasvelden

Gemeente is direct onderzoek 
gestart en kijkt wat te doen

Mijdrecht - Hofl and in Mijdrecht 
is vanaf vorige week dinsdag tot en 
met vrijdag  16 december geheel af-
gesloten voor alle gemotoriseerd 
verkeer. Doorgaand verkeer tussen 
de N201 en Dukaton is in die peri-
ode niet mogelijk. Aanwonenden en 
bedrijven zijn wel bereikbaar. Bus-
sen kunnen van Hofl and gebruik 
blijven maken. Tot de afsluiting is 
besloten in verband met de veilig-
heid. In opdracht van de gemeente 
wordt Hofl and gerenoveerd. Om de 
werkzaamheden te kunnen uitvoe-
ren, gold vanaf 22 augustus eenrich-
tingsverkeer, alleen verkeer dat van 
de N201 kwam kon van de weg ge-
bruikmaken. Ondanks het eenrich-
tingsverkeer, deden zich nog regel-
matig onveilige situaties voor, door-
dat het bord verboden in te rijden 
doodleuk door de meeste automo-
bilisten werd genegeerd en men ge-
woon Hofl and inreed, met alle geva-
ren van dien. De gemeente besloot 
er een verkeersregelaar neer te zet-
ten, “maar dat kunnen we ook niet 
zeven dagen per week, 24 uur per 

dag doen”, alsdus de woordvoerder 
van de gemeente. “Daarom is beslo-
ten de weg nu geheel af te sluiten 
om op die manier de veiligheid van 
de wegwerkers te waarborgen”.

Veiligheid?
Klinkt goed, veiligheid van de weg-
werkers waarborgen. Maar de af-
sluiting is een schijnveiligheid. De 
lijnbussen mogen er wel doorrijden 
( van deiden kanten) Ook de bewo-
ners en klanten voor autobedrijf Ro-
vemij en Blik op Hout. Ze mogen al-
lemaal van beiden zijden Hofl and in-
rijden en zolang dat mag, blijft het 
gevaarlijk. Wat te denken aan de 
veiligheid van de voetgangers en 
de fi etsers? Die mogen er wel rij-
den en geloof maar dat zolang er 
bussen blijven rijden en de bewo-
ners en de klanten, dat het voor de-
ze weggebruikers gevaarlijk blijft. 
Op de vraag aan de woordvoerder 
van de gemeente waarom de bus er 
zonodig doorheen moest kregen we 
het volgende antwoord: “ Er rijden 
wel 10 bussen per uur. Connexxion 

kan dat niet zomeer even omgooi-
en. Zij hebben een super strak sche-
ma. Het opknappen van deze weg is 
na de vorming van de nieuwe coali-
tie versnelt en hierdoor is er niet vol-
doende tijd geweest om met de bus-
maatschappij te kijken of alles om-
gegooid kon worden”.

Associaal
“Maar het zou toch gewoon duide-
lijk moeten zijn als er een bord staat 
dat je er niet in magrijden”, aldus 
de woordvoerder van de gemeen-
te. Op de Tweede Zijweg hebben we 
nu betonblokken geplaatst en kan 
er echt geen auto meer door”. Dit 
zou in ieder geval de oplossing kun-
nen zijn bij Hofl and aan de kant van 
de rotonde. Dan kunnen de bewo-
ners en de klanten vanaf de N201 
erin en geeft het heel wat meer vei-
ligheid. Maar dat kan niet, volgens 
de gemeente ,omdat de bussen er 
door moeten kunnen. Het blijft een 
schijnveiligheid en hopelijk gebeu-
ren er in de komende maanden 
geen ongelukken.

Afsluiting Hofl and geeft schijnveiligheid

Afsluiting Tweede Zijweg: 
dat is afsluiten

De Ronde Venen - Zonnehuis-
groep Amstelland, waartoe onder 
andere behoren de zorgcentra Ge-
rardus Majella in Mijdrecht en Zui-
derhof te Vinkeveen, staat niet meer 
op de ‘zwarte lijst’ van de Inspectie 
Gezondheidszorg (IGZ). Tot verba-
zing en verwondering van het ma-
nagement van de Zonnehuisgroep 
stond de organisatie in juli dit jaar 
ook op de door IGZ gepubliceerde 
zwarte lijst met 150 verpleegzorgin-
stellingen waar de zorg (toen) niet 
aan de gestelde eisen voldeed. De 
lijst was onderverdeeld in catego-
rieën waarbij de Zonnehuisgroep bij 
een van haar zorginstellingen bui-
ten De Ronde Venen in de catego-
rie 2 (vervolgtoezicht) stond. Zon-
nehuisgroep was zich echter van 
geen kwaad bewust omdat naar 
haar zeggen de zorg in nagenoeg 
alle vormen op peil was en waar no-
dig op eigen initiatief altijd al verbe-
teringen en aanpassingen worden 
doorgevoerd.
In de huidige lijst, peildatum 16 
september, staat aangegeven wel-
ke toezichtstrategie er door de In-
spectie voor alle zorgcentra wordt 
gevolgd. Het management van de 
Zonnehuisgroep laat weten dat de 
organisatie beland is in categorie 4 
(Toezichttraject afgesloten). Dit be-
tekent dat de Inspectie in 2016 de 
betreffende zorginstelling niet op-
nieuw vanuit het risicotoezicht be-
zoekt in de vorm van inspectiebe-
zoeken en/of bestuursgesprekken.

Van de lijst af
Een en ander wordt verwoord in een 
brief die de Zonnehuisgroep recent 

van de Inspectie heeft ontvangen: 
‘Zoals bekend stond uw organisa-
tie op peildatum 15 maart 2016 in 
categorie 2. In de periode van 16 
maart 2016 tot en met 16 septem-
ber 2016 heeft de Inspectie een toe-
zichtbezoek gebracht aan uw orga-
nisatie. Hieruit bleek dat de zorg on-
voldoende voldeed aan de getoets-
te normen. De Inspectie heeft u ge-
vraagd verbetermaatregelen te ne-
men en de inspectie daarvan een 
resultaatsverslag te sturen. De In-
spectie heeft dit resultaatverslag 
ontvangen. Tijdens een hertoets-
bezoek constateerde de Inspectie 
dat de zorg aan bijna alle getoetste 
normen voldeed. De Inspectie heeft 
naar aanleiding van de bevindin-
gen besloten dat geen vervolgtoe-
zicht meer nodig is en sluit hiermee 
dit toezichttraject af. Op grond van 
bovenstaande informatie stond uw 
organisatie op peildatum 16 sep-
tember 2016 in categorie 4.’ Aldus 
een citaat uit de brief. Kortom Zon-
nehuisgroep Amstelland is van de 
geactualiseerde lijst afgehaald. De 
zorgcentra in De Ronde Venen zijn 
overigens nooit op de zwarte lijst 
gekomen omdat daar geen aanlei-
ding toe was. Gelet op de goede 
zorg en de aandacht die de bewo-
ners van zowel Gerardus Majella en 
Zuiderhof altijd al krijgen van gemo-
tiveerd en deskundig personeel zou 
dit ook grote onzin zijn geweest. Het 
ging om een zorgcentrum in Am-
stelveen waar spijkers op laag wa-
ter werden gezocht waardoor de or-
ganisatie destijds op de lijst terecht 
kwam. Dat is verleden tijd, dus eind 
goed, al goed!

Zonnehuisgroep Amstelland 
niet meer op zwarte lijst

Mijdrecht - In de nacht van woens-
dag op donderdag 28-29 september 
was het weer goed mis. Op onder-
staande adressen zijn tussen de ge-
noemde tijden Airbags en Naviga-
tiesystemen uit voertuigen gepoogd 
te stelen, of daadwerkelijk gesto-
len. Een getuige zag een man ren-
nen met een zware rugzak bij één 
van deze diefstallen. De politie ver-
moed dat dit echt een dadergroep 
is in de vorm van Mobiel Banditis-
me: Deze wijk was kennelijk nu aan 
de beurt was’, aldus de wijkagent: 
“ de daders zijn meestal te voet of 
op de fi ets zijn en hebben een rug-
zak of fi etstassen bij zich en er staat 
kennelijk een vluchtvoertuig in de 
omgeving, waar de daders hun buit 
tussentijds droppen. Mogelijk was 
de Tweede zijweg de plaats waar de 
vluchtauto stond, gezien alles aan 

deze zijde plaatsvond. Met de af-
sluiting van deze weg, zal de vlucht-
route ook verdwenen zijn”, aldus de 
wijkagent
 De vstraten waar de diefstallen 
plaatsen vonden zijn: Zirkoon ( twee 
auto’s), Dubloen, Barnsteen, Aqua-
marij, Zirkoon, Diamant en de Bot-
drager. Bij de Botdrager werd de 
auto in zijn geheel meegenomen en 
deze werd teruggevonden in Uit-
hoorn. 
“Auto’s die in Mijdrecht gestolen 
worden, vinden wij daar vaak terug.
We hebben echter nog geen indica-
tie naar een dader, ondanks dat we 
die hele wijk hebben uitgeplozen. 
De politie zal tijdens de nachtelijke 
uren hier extra op inzetten en hopen 
dat u 112 belt (en de Appgroep ac-
tiveert) als u iets verdachts hoort of 
ziet”, aldus de wijkagent.

Wijk Hofl and in trek 
bij diefstal Airbags en 

navigatiesystemen
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. Eén van de landen 
waarin wij projecten financieren is Tanzania. Nel Bouwhuizen, 
oud-bestuurslid van onze stichting, bezocht het land deze zomer.
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Tanzania 3
Tanzania is een mooi land met een 
prachtige kustlijn aan de Indische 
Oceaan, gebergten, uitgedoof-
de vulkanen waaronder de hoog-
ste berg van Afrika: de Kilimanja-
ro. Natuurgebieden met heel veel 
spectaculair wild (olifanten, leeu-
wen, kudden wilde beesten, ga-
zellen etc. ). En toch arm. Hoe 
kan dat? Het land is meer dan 80 
jaar een Duitse kolonie geweest 
en was al die tijd een wingewest. 
Het land werd niet ontwikkeld. De 
eerste president Nyerere (1961 – 
1985) voerde het verplichte ba-
sisonderwijs in voor alle kinde-
ren. De huidige regering voerde 
verplicht voortgezet onderwijs in. 
Dat zal zeker zijn vruchten gaan 
afwerpen in de volgende genera-
ties. Het land heeft alles mee om 
een populair vakantieland te wor-
den. De leerplicht begint op ze-
venjarige leeftijd en duurt voort 
tot 14 jaar. Het basisonderwijs 
wordt gegeven in het Swahili , de 
taal van Oost Afrika, het voort-

gezet onderwijs wordt gegeven 
in het Engels. Na twee jaar kleu-
teronderwijs volgt zeven jaar ba-
sisonderwijs, vier jaar gewoon 
voortgezet onderwijs en twee jaar 
hoger voortgezet onderwijs. Door 
onze stichting is in de hoofdstad 
Dar es Salaam de nieuwbouw 
van een schoolgebouw gefinan-
cierd. Het is de Debrabant Higher 
Secondary School. De school is 
begonnen als Secondary School 
maar heeft inmiddels ook de be-
voegdheid om les op highschool 
niveau te geven, waarmee leerlin-
gen toegang krijgen tot hoger on-
derwijs. Op “onze” school wordt 
een hoge standaard voor onder-
wijs gehanteerd. De leiding houdt 
er Europese kwaliteitsnormen op 
na waarmee de school zich on-
derscheidt van alle andere scho-
len in de regio. Dat is iets op heel 
trots op te zijn!
Wordt vervolgd.

Nel Bouwhuijzen

Weer veel aktiviteiten in 
NME centrum
De Ronde Venen - Herfstvakantie 
17 & 19 oktober: Avonturen in het 
Lab. Leef je deze herfstvakantie uit 
bij Avonturen in het Lab in NME-
centrum de Woudreus. 

Op maandagmiddag 17 en woens-
dagmiddag 19 oktober kun je bij 
ons de coolste experimenten doen. 
We hebben heel veel verschillende 
proefjes klaar staan, dus ook als je 
beide middagen komt, is er genoeg 
te doen. Leer plastic bellen te blazen, 
probeer een ei te laten zweven, doe 
de pepertruc, ontdek wat stof X is, 
tover met kleuren of laat een slang 
uit de zandbak groeien. Maar er is 
nog veel meer, kom het zelf ontdek-
ken! Waar: NME-Centrum de Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a Wilnis. 
Wanneer: maandagmiddag 17 en 
woensdagmiddag 19 oktober van 
13.30-15.30 uur. Voor wie: kinderen 
van 4-12 jaar. Voor kinderen tot 7 
jaar is het wenselijk dat er een vol-
wassen begeleider mee komt, kin-
deren vanaf 7 jaar kunnen zelfstan-
dig aan de slag. Kosten: 5 euro per 
middag per kind. Meer informatie: 
www.dewoudreus.nl onder de knop 
activiteiten. Aanmelden is niet nodig.

Activiteiten bij De Woudreus 
Ook na de herfstvakantie kun je 
groene activiteiten doen bij de 
Woudreus. Woensdag 12 oktober 
start Natuurclub Woudreus Won-
dere Wereld. De club komt elke 2 
weken bij elkaar om bijvoorbeeld 
bladeren, paddestoelen en klei-
ne beestjes te bewonderen en ont-
dekken. We hebben nog een paar 
plaatsjes vrij, dus wil je na de herfst-
vakantie meedoen? Geef je dan snel 
op! Meer informatie over alle activi-
teiten is te vinden op www.dewoud-
reus.nl onder de knop activiteiten.
 
Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten in en rond 
NME-centrum De Woudreus hel-
pen vrijwilligers mee. De activiteiten 
zouden niet door kunnen gaan zon-
der deze geweldige inzet van alle 
vrijwilligers. Is dit ook iets voor u? Of 
wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op: 0297-273692 of nmeder-
ondevenen@odru.nl. NME-centrum 
De Woudreus is verder elke woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
geopend (gratis toegang). Adres: 
Pieter Joostenlaan 28a (achter de 
Willisstee), 3648 XR Wilnis

Apollo hotels (her-) opent 
hotel in Vinkeveen
Vinkeveen - Bijna 7 jaar nadat bei-
de partijen op dezelfde plek hun 
toenmalige hotel sloten, kondi-
gen Caransa Groep en Apollo Ho-
tels & Resorts hun hernieuwde sa-
menwerking aan met de opening 
van een hotel aan de Vinkeveen-
se Plassen. Vanaf maart 2017 zal 
het Apollo Hotel Amsterdam – Vin-
keveen zijn gasten ontvangen in 
een bijzonder pand. Wie enkele ja-
ren geleden langs de Groenlandse-
kade reed, kon niet bevroeden dat 
de oude gebouwen plaats zouden 
maken voor de ruimtelijke, moder-
ne en bovenal rustige uitstraling die 
het nieuwe complex ademt. Het ho-
tel is werkelijk als een feniks uit de 
as herrezen. 
Ontwikkelaar Caransa Groep is, bij 
monde van directeur Maurits Ca-
ransa, meer dan verheugd over het 
bijzondere project: “Bij de verwer-
ving ervan begin deze eeuw hadden 
we reeds de visie een nieuw hotel op 
het perceel te ontwikkelen. De eco-
nomische crisis gecombineerd met 
de verbreding van de A2 impliceer-
de dat nieuwbouw op dat moment 
niet aantrekkelijk was. Wel hebben 
we toen de oude opstallen volledig 
gesloopt en de grond bouwrijp ge-
maakt. Afgelopen najaar zijn we be-
gonnen met de bouwwerkzaamhe-
den en recent is het casco gereed-

gekomen. Samen met de exploitant 
gaan we het hotel nu afbouwen en 
inrichten”.

Bekende
Deze exploitant is een oude beken-
de van Caransa. Willem-Jan van 
den Dijssel, medeoprichter en di-
rectielid van Apollo Hotels: “We 
hebben jarenlang naar volle tevre-
denheid samengewerkt met de Ca-
ransa Groep in Vinkeveen. Mijn 
persoonlijke relatie met de familie 
gaat zelfs terug tot de jaren tach-
tig van de vorige eeuw. Toen de 
mogelijkheid zich recent aandiende 
was de deal dan ook snel beklon-
ken”. Volgens Van den Dijssel kent 
het hotel een strakke vormgeving, 
maar eenmaal binnen zal de gast 
worden verrast door de ontspan-
nen, eigentijdse en onderscheiden-
de inrichting. Het Apollo Hotel Am-
sterdam-Vinkeveen zal haar deuren 
op 1 maart 2017 openen op 4-ster-
ren niveau en beschikken over 88 
ruime kamers & suites. Er komt een 
uniek restaurant in nautische sfeer, 
een exclusieve koffiebar en een 
ruim terras aan het water. Plezier-
vaartuigen kunnen aanmeren aan 
de eigen aanlegsteiger. Vanaf het 
4e kwartaal 2017 kan men in het 
naastgelegen pand bijeenkomsten 
organiseren tot 400 personen. 

Kinderboekenweek op 
OBS De Eendracht
Mijdrecht - Tijdens de Kinderboe-
kenweek 2016 staan opa’s en oma’s 
centraal onder het motto ‘Voor al-
tijd jong’. In diverse groepen ko-
men opa’s en oma’s gezellig op be-
zoek in de klas en lezen boekjes 

voor of helpen bij een werkje. Voor 
deze woensdag en volgende week 
woensdag mochten de kleuters hun 
grootouders uitnodigen om samen 
een boekje te maken in de groep. 
Dat was weer eens iets heel anders 

dan de gewone lessen! Op de fo-
to in kleutergroep de Vissen wor-
den de ‘familieboekjes’ gemaakt. 
Als (klein)kind kun je toch geen ge-
zelliger visite bedenken op je ei-
gen school? In de andere groepen 
stonden op 5 oktober onverwacht 3 
stokoude grootouders in de klassen.
Gewapend met rollators en ghet-
toblasters lieten zij de monden van 
de leerlingen openzakken….ou-
de mensen horen achter de gerani-
ums? Welnee! Het tegendeel werd 
snel bewezen zoals de foto laat zien. 
De 62ste editie van de Kinderboe-
kenweek vindt plaats van 5 t/m 16 
oktober 2016. De 87-jarige Dolf Ver-
roen schrijft het Kinderboeken-
weekgeschenk 2016. Prentenboek 
van de Kinderboekenweek wordt 
gemaakt door Floor Rieder. OBS De 
Eendracht heeft op 11 oktober in de 
vroege avonduren weer haar tradi-
tionele Kinderboekenmarkt met tal 
van evenementen en de daarbij be-
horende prijzen. Ook boekhandel 
Mondria zal weer met een aantrek-
kelijke boekenkraam aanwezig zijn! 
Aanvang van deze unieke avond 
18.30 uur, ca. 20.00 uur is het boe-
kenfeest weer voorbij! Iedereen van 
harte WELKOM!

Twee mannenkoren zetten 
in op ‘verwondering’
De Ronde Venen - Op zaterdag-
avond 29 oktober om 20.00 uur zul-
len de Russische koorklanken van 
het Alphens Kozakkenkoor en de 
meer klassieke tonen van het Chr. 
Mannenkoor Immanuël de monu-
mentale ruimte van de RK kerk Jo-
hannes de Doper in Mijdrecht vul-
len. Het Alphens Kozakkenkoor staat 
onder leiding van de Wit-Russische 
dirigent Arkadi Gankin, die het koor 
zelf begeleidt op de bajan, een Rus-
sische knoppenaccordeon. Voor de 

pauze treden de koren zoals ge-
woonlijk op met geestelijk repertoi-
re. Het Kozakkenkoor zingt een aan-
tal Russisch-orthodoxe nummers. 
Immanuël staat onder de inspireren-
de leiding van Jan Verhoef met op de 
vleugel Theo Griekspoor. Plaatsge-
noot, de sopraan Pia Schütz, zal een 
solistische bijdrage leveren. Na de 
pauze, waarin u van een kopje koffie 
kunt genieten en de prachtige kerk 
kunt bewonderen, wordt door beide 
koren het meer wereldlijke repertoi-

re voor het voetlicht gebracht. Voor 
de zangers uit Alphen aan den Rijn 
betekent dat een serie opzwepen-
de en romantische Kozakkenliedjes. 
Het koor telt een aantal eigen solis-
ten. Het concert eindigt met een ge-
zamenlijk optreden van beide ko-
ren met het meeslepende Eej Oeg-
nem. De vrienden van de RK kerk 
Johannes de Doper sponsoren het 
concert en zorgen voor een geheel 
nieuwe belichting. De toegangsprijs 
bedraagt 13,-. De kerk ligt aan het 
Driehuisplein 3 in Mijdrecht. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij de leden van de 
koren, op www.alphenskozakken-
koor.nl, bij Boekhandel Mondria te 
Mijdrecht en Drogisterij De Bree in 
Vinkeveen en aan de kerk.





Wat de VVD betreft staat ge-
zondheid en veiligheid voor-
op. We moeten er in dit ge-
val echter ook voor waken 
dat we, op basis van onvol-
doende informatie, overhaas-
te stappen nemen. Een eerste 
inventarisatie van de stand 
van zaken aangaande de vel-
den in De Ronde Venen staat 
hierbij voor ons voorop. Vervolgens moeten dan de vervolgstappen 
bepaald worden. 

Fractievoorzitter VVD, 
Frans Lugtmeijer

Het CDA staat voor de ge-
zondheid van sporters in on-
ze gemeente en wij stimule-
ren het sporten in De Ron-
de Venen. Daarom roept het 
CDA het college op om voor-
uitlopend op de uitkomsten 
van het onderzoek, de moge-
lijkheden van vervanging uit 
te werken zodat er direct ge-
handeld kan worden mocht het nodig zijn. Wij verwachten dat het 
college, de ontwikkelingen en onderzoeken nauwlettend in de ga-
ten zal houden en het aanvullende onderzoek van het RIVM afwacht. 
Voor het CDA is het vanzelfsprekend dat het college de clubs, die te 
maken hebben met de betreffende velden, op korte termijn uitnodigt 
voor overleg. Het CDA wil de toezegging van het college dat er geen 
nieuwe velden worden aangelegd in afwachting van de uitkomsten 
van het onderzoek. Sportbeoefening moet onder alle omstandighe-
den veilig zijn en daar moet op vertrouwd kunnen worden. 

Fractievoorzitter CDA, 
Rein Kroon

Ben vanochtend vroeg ver-
trokken naar Noorwegen, zit 
nu in Finland, en kan maar 
sporadisch mijn gemeent-
email lezen. Vandaar dat je 
geen reaktie van ons hebt 
ontvangen. Heb begrepen, 
dan inmiddels vanuit college 
hier op al op is gereageerd 
en mij dunkt is hun aanpak 
realistisch. Ik heb er het volste vertrouwen in, dat dit onderwerp de 
serieuze aandacht van de verantwoordelijk wethouder heeft.

Fractievoorzitter Christen Unie-SGP, 
Wim Stam

De berichten met betrek-
king tot de gezondheidsrisi-
co’s van rubbergranulaat ba-
ren ook de fractie van PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal 
zorgen. Het kan niet zo zijn 
dat mensen sporten op vel-
den die een gevaar opleve-
ren voor de gezondheid. Er 
zal duidelijkheid moeten ko-
men over de risico’s van het gebruik van dergelijke velden binnen on-
ze gemeente. De PvdA-GroenLinks vindt het daarom verstandig dat 
er goed onderzoek gedaan wordt naar die risico’s en de gevolgen van 
het gebruik van rubbergranulaat, zoals dat door de KNVB en de mi-
nister is aangekondigd. Nu overhaast allerlei aanpassingen doen aan 
onze sportvelden, zonder precies te weten wat de feiten zijn, vindt de 
fractie niet verstandig. Wel zal de gemeente snel moeten inventari-
seren op welke velden van de gemeente dit probleem zich voordoet, 
zodat verenigingen kunnen worden ingelicht, voor zover ze al niet 
zelf op de hoogte zijn. Tot het moment dat er duidelijkheid is, is het 
aan de verenigingen zelf om te besluiten of ze voorlopig niet op vel-
den met rubbergranulaat spelen. Zodra de uitkomsten van de onder-
zoeken er zijn, kunnen we bepalen of en welke maatregelen er ge-
nomen moeten worden, om te zorgen dat de sportvelden in De Ron-
de Venen veilig zijn.

Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, 
Ernst Schreurs

Ronde Venen Belang deelt 
de bezorgdheid van ouders 
over de eventueel schade-
lijke stoffen welke verwerkt 
zijn in onze kunstgrasvelden. 
Sporten is belangrijk en de 
omgeving waarin dat plaats 
vindt moet risicovrij zijn. Op 
dit moment ligt er een ondui-
delijk rapport, waaraan door 
verschillende belanghebbenden verschillende conclusies worden 
verbonden. Aanvullend onderzoek zoals nu gelast is dan ook op zijn 
plaats. In afwachting van de uitkomsten van nieuw onderzoek kan de 
gemeente hooguit voorlichting geven, de verantwoording omtrent het 
gebruik en het doen gebruiken van de in het geding zijn sportvelden 
ligt bij de gebruikers, sporters, clubbestuur en ouders van minderjari-
ge sporters. Wij begrijpen de bezorgdheid van een ieder en persoon-
lijk ontraad ik het mijn dochters om op dergelijke velden op dit mo-
ment te sporten.

Fractievoorzitter Ronde Venen Belang, 
René Bultena

D66 is groot voorstander van 
duurzaam hergebruik van 
materialen, maar niet ten 
koste van de volksgezond-
heid. D66 ondersteunt dan 
ook het Europese onderzoek 
en dat van de KNVB naar 
de effecten op de gezond-
heid van het instrooien van 
kunstgrasvelden met rub-
bergranulaat. Wij benadrukken daarnaast het belang van inventari-
satie van de gemeente betreffende onze eigen sportvelden. Na inven-
tarisatie zal blijken of en op welke manier betreffende kunstgrasvel-
den weer veilig bespeeld kunnen worden.

Fractievoorzitter D66,
Kiki Hagen

Ik heb van het college ver-
nomen dat zij over dit onder-
werp in gesprek zijn met de 
vereniging en daar ook al-
weer een vervolg over ge-
pland hebben staan aan-
staande woensdag. Aan-
staande woensdag of don-
derdag ontvangen wij als 
raad hierover bericht. Voor 
vertrouwen wij erop dat het college deze berichten uiterst serieus 
neemt en dat hebben zij dan ook aan ons verzekerd.

Fractievoorzitter Lijst 8 Kernen, 
Leonie Minnee

Het instrooien van kunst-
grasvelden met rubbergra-
nulaat maakt dat je oude au-
tobanden niet als afval hoeft 
te zien, maar als grondstof. 
Op zich een goed principe. 
Dit moet natuurlijk niet ten 
kosten gaan van de volksge-
zondheid. De twijfel die hier-
over is ontstaan moet door 
het RIVM bekeken worden. De gemeente moet wat Lijst 30-11 betreft 
hun aanwijzingen op dit onderwerp volgen. Als dit betekent dat er 
velden in de Ronde Venen aangepast moeten worden, dan moet dat 
gebeuren. Of verenigingen, spelers en ouders van spelers de kunst-
grasvelden willen gebruiken, kan het best door hen zelf afgewogen 
worden.

Fractievooprzitter Lijst 30-11, 
Jonathan van Diemen

Vervolg van de voorpagina.

Van der Schaaf deelt de bezorgd-
heid van de ouders en volgt de ont-
wikkelingen m.b.t. vervolgonder-
zoek en de verdere berichtgeving 
van de KNVB. Op de website van 
de vereniging wordt uitleg gegeven. 
Gezien het ontbreken van aanwij-
zingen bij het RIVM en het stand-
punt van de KNVB vindt de club het 
in dit stadium echter te vroeg om 
het spelen op kunstgras af te raden. 

Argon
Argon voorzitter Ton Goedemoed 
meldt eveneens dat enkele ouders 
de club hebben benaderd met vra-
gen maar dat er ook aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht geen grote on-
rust is. De trainingen en wedstrijden 
zijn niet van de kunstgrasvelden 
gehaald. We zijn natuurlijk niet blij 
met de situatie aldus Goedemoed, 
maar we zien geen reden om af te 
wijken van het standpunt van de 
KNVB. Ook op de website van Ar-
gon worden de leden geïnformeerd 
en de verdere ontwikkelingen zullen 
nauwlettend worden gevolgd. On-
danks het ontbreken van een dui-
delijke relatie tussen gezondheids-
problemen en kunstgrasvelden mo-
gen de korrels wat Goedmoed ver-

vangen worden door een goed al-
ternatief. Het zal dan ook zeker een 
onderwerp van gesprek zijn in het 
overleg dat de clubs dinsdag 11 ok-
tober voeren met de gemeente. 

Trainers
Bij de spelers zelf was er niet veel 
bezorgdheid te bespeuren, maar bij 
de trainers wel degelijk bewustzijn. 
Zo vermeldde Keeperschool houder 
Glenn Berkelaar dat hij niet afweek 
van zijn gewoonte om op natuur-
gras te trainen en dat hij zijn kee-
pers uit voorzorg in ieder geval advi-
seerden om bij het spelen op kunst-
gras lange broek en lange mouwen 
te dragen en na afl oop goed te dou-
chen. 

Stroomversnelling
Wethouder Alberta Schuurs (VVD) 
heeft sport in haar portefeuille en 
burgemeester Maarten Divendal 
veiligheid. Wij vroegen hen beiden 
wat de gemeente, die toch verant-
woordelijk is voor deze velden, nu 
gaat doen? Als dit echt kankerver-
wekkend is, laat je dan iedere week 
duizenden kinderen op deze vel-
den sporten? “Vorige week na de 
uitzending van Zembla, is alles na-
tuurlijk in een stroomversnelling ge-
komen”, aldus de wethouder.“ Die 

Wisselende reacties over autobandenkorrels op kunstgrasvelden

Gemeente is direct onderzoek 
gestart en kijkt wat te doen

duurder zijn. Is dat de reden ge-
weest? Het alternatief is kurk en ko-
kos.
Wethouder Schuurs: “We zoeken nu 
natuurlijk precies uit wat het bes-
te is. Kurk en kokos ,is nog maar 
twee jaar beschikbaar. Ik weet niet 
wat er tien jaar geleden als variant 
was, dat zoeken we nu allemaal uit. 
We hebben acht velden, vier vereni-
gingen waar we als gemeente de-
ze velden hebben aangelegd. HSV 
heeft het zelf gedaan. Geef ons de 
gelegenheid om het op een rij te 
zetten. Dinsdagavond ( gisteravond, 
red) hebben we al een gesprek met 
de besturen van deze clubs om 
even te horen wat er speelt”.
Burgemeester Divendal: “Het is heel 
belangrijk dat we een goed beeld 
krijgen wat voor een effecten dit 
heeft op de samenleving. We gaan 
met de sportclubs om de tafel om te 
zien, wat doen we in de tussenlig-
gende periode.”

Stel dat het nieuwe onderzoek uit-
wijst dat het ongezond is. Wat gaat 
de gemeente De Ronde Venen dan 
doen?
Wethouder Schuurs: “We zijn nu 
aan het inventariseren wat het kost. 
We weten een aantal zaken, maar 
het is nog niet rond. We zitten er 
ook mee, als er vervangen moet 
worden wanneer doe je dat dan? 
Daarover buigen we ons de komen-
de tijd . Maar als blijkt dat het moet, 
dan gaat het ook echt gebeuren. We 
zorgen er in ieder geval voor, dat de 
plannen kant en klaar zijn voor de 
uitslag van het onderzoek er is”. 

Foto’s sportinbeeld.com

Ook tijdens het voetballen vliegen de korrels omhoog

Voorzitter sportvereniging Argon

Voorzitter sportvereniging CSW

De velden liggen vol met de veelbesproken korrels

hebben we natuurlijk gevolgd, ge-
keken wat zegt de KNVB ervan, en 
wat zegt de minister. Die zegt nu we 
gaan als een haas een nieuw on-
derzoek doen. De uitslag van dit on-
derzoek wordt voor het eind van het 
jaar verwacht. Ik begrijp dat er voor-
al bij ouders veel ongerustheid is 
ontstaan. Die zeggen nu misschien, 
ja wat doen we nou”.

Als je zaterdags langs het veld staat 
zie je - vooral kleine kinderen - ge-
woon spellen met die korrels. Ze ma-
ken er van alles van. En daarna weer 
die handjes in de mond. Vermoedelijk 
heeft niemand er bij nagedacht dat 
dat gemalen autoband is.
Burgemeester Divendal: “We be-
grijpen heel goed dat er zorgen zijn 
ontstaan bij de mensen. Maar ge-
zien het feit dat het in zo’n stroom-
versnelling is gekomen maakt het 
ook voor de clubs , de ouders en 
ook de overheden, om daar direct 
een adequaat antwoord op te ge-
ven. Je kan een geschiedenis van 
tien jaar niet in een week verande-
ren”

Overweging
Is het ooit een overweging geweest 
bij de gemeente om een ander alter-
natief te nemen? Dat zou een stuk Burgemeester Divendal Wethouder Schuurs
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19 jarige Tessa uit Wilnis wil hulp bieden
Help de
vluchtelingen
in Griekenland

Wilnis - "Ik ben Tessa de Jager, 19 
jaar, ik woon in Wilnis en ik doe de 
opleiding tot verpleegkundige. Af-
gelopen zomer ben ik samen met 
de foundation Live for lives naar 
Griekenland gegaan om hier boot-
vluchtelingen uit Syrië/Irak te hel-
pen. De noodsituaties waarin zij 
leven zijn onvoorstelbaar slecht. 
Daarom heb ik hard gewerkt om 27 
oktober terug te gaan in hetzelfde 
kamp om verdere noodhulp te bie-
den! In het kamp leven 450 men-
sen waaronder 200 kinderen. Zij le-
ven met grote families in een kleine 
tent in een kamp te Kalachori. Er zijn 
maar een paar bedden, de moeders 
slapen vaak op de grond zodat de 
kinderen nog enigszins kunnen sla-

pen. Er zijn 24 dixies(toiletten), 
en twaalf douches, die gedeeld 
worden met 450 mensen! Er is 
slechte zorg in het kamp. Als 
leerling verpleegkundige heb ik 
veel zorg moeten verlenen, een 
vrouw die een half uur bewuste-
loos was, een baby van zes da-
gen die ondervoed was met een 
ontstoken navel etc. Het is onze-
ker of zij in de avond eten krij-
gen, dit is afhankelijk van dona-
teurs en vrijwilligers".

Ingrijpend
"Het meest ingrijpende van de 
missie waren de gesprekken die 
je voert. Zo was er een jongen 
van 15 jaar die Aleppo uit is ge-
vlucht voor de oorlog samen 
met zijn familie. Zij moesten met 
velen op kleine rubberen boot-
jes. Naast hem ziet hij hoe er kin-
deren overboord vallen of wor-
den gegooid (omdat zij niet stil 
waren) en verdrinken (de onder-
staande tekening heeft  zijn zus 
gemaakt). De jongen vertelt over 
het zien van onthoofdingen, de 
kinderarbeid in Turkije en de 
sekshandel. Na maanden op de 
vlucht en hopen om te overle-
ven kom je bij een grens aan die 
dicht zit en waar de politie traan-
gas spuit. Na al deze verhalen is 
het gemis en de uitzichtloosheid 

voor de mensen in het kamp het 
zwaarst. Ze weten niet of er nog 
een dag komt dat ze herenigd 
worden met hun familie, en of ze 
überhaupt nog leven.."

Doneer
"Nu ik het verhaal in Nederland 
deel merk ik dat er steeds meer 
mensen over de problematiek 
nadenken. Dit is ook juist wat ik 
met dit verhaal probeer te berei-
ken, meer donateurs, meer vrij-
willigers en meer aandacht hier-
voor. Ik vind het daarom ook bij-
zonder dat ik mijn moeder Sylvie 
de Jager heb geïnspireerd om 
ook naar Griekenland te gaan. Zij 
vertrekt 22 oktober naar een an-
der kamp om dezelfde noodhulp 
te bieden.

Wilt u ook een donatie over-
maken? Dit kan via dit reke-
ningnummer: 
NL53ABNA0538457082. 
Alle kleine beetjes helpen, 
voor veertig cent kan er al een 
avondmaaltijd gemaakt wor-
den voor een persoon! Wat er 
met het geld gedaan wordt is 
te zien op de Facebook pagina 
van Live for Lives. Voor verde-
re vragen ben ik per mail te be-
reiken: tessadejager@live.nl."

Twintig jaar SeniorWeb, 
hoe nou verder
Regio - “Wat is het geworden, een 
laptop of een tablet?”, vroegen wij 
onlangs aan twee 50-plussers naar 
aanleiding van hun telefoontje een 
jaar terug wat ze het beste konden 
kopen. “Een laptop”, laat hij weten. 
Hij werkt er zelfs al een tijdje mee. 
Googlen op internet, belastingen, 
krant online, emailen en af en toe 
een briefje. Lekker groot beeld en 
goed toetsenbord. Zij wil nog steeds 
een tablet. Misschien leuk om er sa-
men met haar vriendin op internet 
spelletjes mee te spelen. Een smart-
phone hebben ze niet. Niet nodig, 
want opbellen thuis gaat via de vas-
te verbinding en voor onderweg 
hebben ze een simpel mobieltje. 
Omgaan met een tablet zou moeilijk 
zijn, hebben ze gehoord. Maar als 
er vragen zijn gaan ze naar Senior-
Web in Mijdrecht, want daar wordt 
je persoonlijk geholpen en nemen 
ze de tijd voor je. Dezelfde vragen 
voorgelegd aan andere 50-plussers 
laten andere beelden zien. Een en-
keling was er in 2002 al bij en volg-
de in het Senioren Internet Café aan 
de Kerkvaart de basiscursus Win-
dows 98. Hij weet inmiddels hoe 
een en ander bij Windows in elkaar 
steekt en heeft er een tablet bij.ge-
nomen, handig voor what’s app en 
facebook. Zij die nog moeten be-
ginnen aarzelen. “Ik durf niet goed”, 
“Het heeft mijn interesse niet”, “Mijn 
huisgenoot doet voor mij alles op 
de computer”, ”Ik vind het griezelig 
wat er allemaal fout kan gaan”, ho-
ren wij dan.

Hoe is dit alles zover gekomen? 
Laten we daartoe eens in het ver-
leden duiken. Op 29 augustus 1995 
annonceert Microsoft Windows 95. 
Een versie met grote veranderin-
gen en naar buiten gebracht met 
een enorme reclame campagne. In 
1996 volgt de eerste update. Inter-
net Explorer wordt als onderdeel 
aan Windows toegevoegd. Met de-
ze zet wordt internet voor het gro-
te publiek pas echt toegankelijk en 
al snel ziet het in 1995 opgerichte 
Nederlands Platform Ouderen wat 
dit voor hun doelgroep aan moge-
lijkheden biedt. Dat het menens 
is wordt zichtbaar op 20 septem-
ber 1996 wanneer staatssecreta-

ris Erica Terpstra, tijdens de vierde 
50-Plus beurs in de jaarbeurshallen 
te Utrecht, de website van de Stich-
ting SeniorWeb aankondigt. 

Een enthousiast klasje
Heel langzaam dringt de digitale 
wereld ook door in Mijdrecht met 
als gevolg dat vier jaar later vijf en-
thousiaste vrijwilligers aan de Kerk-
vaart in Mijdrecht een internetca-
fé openen om rondeveense seni-
oren vertrouwd te maken met de 
PC en internet. Naast het exploite-
ren van het café houden zij zich ook 
bezig met het organiseren en uit-
voeren van cursussen. Zij zijn daar-
toe alle vijf ambassadeur geworden 
van de stichting Seniorweb en noe-
men zich Seniorweb DRV. Om een 
beeld te geven hoe destijds zo’n 
cursus verliep nog even een terug-
blik. Het is maandagmorgen 29 no-
vember 2004. Om 10 uur ’s morgens 
meldt zich klas nummer 150 voor les 
4 van de vervolgcursus MS Word. 
Zeven dames en één heer. (zie fo-
to) Zoals gewoonlijk zijn de mannen 
weer in de minderheid en geven de 
vrouwen bij Seniorweb de toon aan 
wanneer het op leren aankomt. De 
klas heeft er kennelijk zin in getuige 
de binnenkomst. Meteen een huis 
vol leven. Geen enkele uiting van 
sombere maandagmorgengevoe-
lens. We hebben dan ook te maken 
met mensen die iets willen leren en 
zich daarvoor inzetten, ook al is dat 
vaak moeilijk. Het opgegeven huis-
werk dit keer bestond uit het thuis 
intikken en het op de fl oppy zetten 
van een zestal oefeningen. Een er-
van heet ‘Een muis zonder staart-
je’, maar niet iedereen kan die oe-
fening foutloos op het beeldscherm 
in het leercentrum laten zien. “Ik be-
grijp er niks van. Ik weet zeker dat ik 
alles heb ingetikt. Waar is die muis 
nou?”, klinkt het vertwijfeld. “Zit 
waarschijnlijk bij u thuis nog in de 
map ‘Mijn documenten’. Vergeten 
bij het opslaan het diskettestation 
aan te klikken. Microsoft Word wil 
nieuwe tekst altijd in de map ‘Mijn 
documenten’ opslaan. Opslaan en 
‘opslaan als’ vormen het moeilijk-
ste deel van elke cursus. Steevast 
wordt vergeten dat kleine blau-
we pijltje aan te klikken waarach-

ter dat keuzemenu voor een ande-
re map schuilgaat. Het gevolg is dan 
dat bestanden in verkeerde mappen 
terechtkomen. 

Geen fl oppy station meer
“Ik heb een nieuwe PC gekocht”, 
klinkt het plotseling. “Maar ik kan 
geen huiswerk laten zien want er zit 
geen fl oppystation in. Wat moet ik 
nou?” Hier wordt een van de proble-
men gesignaleerd waar de lesgever 
soms mee te maken krijgt. Nieuwe 
PC’s rond die tijd hebben geen dis-
kettestation meer. De enige oplos-
sing is dan het aanschaffen van een 
USB stick en er mee leren werken. 
Ze kosten een paar tientjes, maar 
je kunt er wel veel meer informatie 
op kwijt dan op een fl oppy. Dit pro-
bleem hangt ons anno 2016 weer 
boven ons hoofd, want in nieuwe 
laptops zit geen CD station meer. 
Dus even foto’s op CD of DVD zet-
ten is er dan niet meer bij.

Hoe gaat het nu?
Anno 2016 geeft SeniorWeb DRV 
nog steeds computerles in de bieb 
te Mijdrecht en in het Buurtnest in 
Uithoorn. Maar de tijden zijn dras-
tisch veranderd. Windows 10 geeft 
nu de toon aan en dat betekent 
aanpassen. Tot 2004 konden we het 
aantal aanmeldingen voor een ba-
siscursus Windows met zes docen-
ten nauwelijks bijbenen. Gold ook 
voor de cursussen MSWord, Inter-
netten met Internet Explorer 7 en 
emailen met Outlook Express. De 
jaren daarop werden de wachtlijs-
ten langzaam korter. Werd voor-
al merkbaar na 2009. Die terugloop 
is op dit moment nog steeds gaan-
de. Echte beginnelingen zien we 
nauwelijks een basiscursus volgen. 
De meerderheid bestaat uit over-
stappers naar Windows 10. Gebrui-
kers van Windows7 konden die ver-
sie vorig jaar zelfs gratis binnenha-
len. Een reden voor SeniorWeb DRV 
om Windows7 uit het lesprogramma 
te halen en de basiscursus te enten 
op Windows 10. Voor de echte be-
ginner zijn de acht lessen Windows 
10 lastig te volgen, vooral door het 
grote aantal klikmogelijkheden op 
de verschillende beeldschermen. 
Reden om in Mijdrecht en Uithoorn 

de beginnerscursus weer van stal 
te halen. Vier lessen waarin alleen 
maar de meest gebruikte onderde-
len worden behandeld. Zoals leren 
omgaan met de muis en het toet-
senbord, zelf gemaakte bestanden 
opslaan, internetten met de brow-
ser Edge en emailen met de App 
Mail. De vier lessen durende cur-
sus bestandsbeheer blijft gehand-
haafd omdat die ook Windows 7 en 
8.1 omvat. 

De inloop maakt grote sprong
Wat nog wel groeit zijn de inloop-
middagen in Mijdrecht op de maan-
dag en de woensdag tussen 2 en 4 
uur. Vaak is de opkomst zo groot dat 
mensen even moeten wachten. De 
meeste bezoekers komen met hun 
traag geworden laptop, willen hulp 
met opbergen van foto’s of een cur-
susles inhalen. Anderen hebben 
problemen met tablet of smartpho-
ne. Probleem met die apparaten is 
dat er klassikaal geen les mee ge-
geven kan worden vanwege de gro-
te onderlinge verschillen.We hou-
den het dus individueel. Iedereen 
die wat meer wil weten van zijn ta-
blet of smartphone neemt het ding 
mee naar een van de inloopmidda-
gen in de bieb en wordt persoonlijk 
geholpen. Het zijn op dit moment 
vooral de Android tablets die de no-
dige aandacht vragen. Komt omdat 
er zoveel fabrikanten zijn die alle-
maal op hun manier gebruikmaken 
van het besturingssysteem Android. 
De Ipads van Apple zijn wat dat be-
treft wat rustiger. Een probleem wat 

tijdens die inloop regelmatig aan de 
orde komt is het synchroniseren van 
de smartphone met de laptop en 
andere apparaten thuis wat vaak tot 
ongewenste resultaten leidt. “Ik zie 
mijn foto’s niet meer, waar zitten die 
nu”, hoor je dan. Hier geldt: Goed 
kijken en oppassen met vegen

Wat is veilig internetten
Op dit moment zijn we ook bezig 
met het voorbereiden van een nieu-
we cursus. Twee lessen over veilig-
heid. Hoe bescherm ik in de huidi-
ge situatie mijn PC tegen indringers 
die de controle over mijn PC willen 
overnemen of daar wanorde stich-
ten. Wat kan ik doen tegen al die 
troep die ik via e-mail binnenkrijg. 
Wat kan ik doen tegen dat tergend 
langzame reageren als ik iets heb 
ingetikt. Hoe komt het dat ik soms 
andere internetsites krijg voorge-
schoteld dan die waarom ik heb ge-
vraagd. We denken aan instructies 
hoe een antivirus programma of een 
spamfi lter gedownload en geïnstal-
leerd kan worden. De echte waar-
schuwing is en blijft: “Goed naden-
ken waar je mee bezig bent en op-
passen met muis schuiven en klik-
ken

Oproep!
Om dit alles te kunnen realiseren is 
SeniorWeb DRV op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die de kunst 
verstaan kennis over te brengen, 
weten hoe Windows 10 in elkaar zit 
en voor wie een tablet of smartpho-
ne geen geheim meer is. Het gaat 

vooral om assistentie tijdens de in-
loopdagen waar erg veel belang-
stelling voor is. Laat van u horen. 
Onze 50-plussers zullen u dank-
baar zijn.

Nog openstaande 
cursussen tot eind 2016
In de openbare bieb in Mijdrecht: 
- Bestandsbeheer. 
 Vier maandagochtenden te be-

ginnen 7 november. 
- Veilig internetten. 
 Twee vrijdagochtenden te begin-

nen 2 december. Rabo internet-
bankieren. Een les op vrijdag-
morgen 25 november. 

- Tablets en smartphones. 
 Een workshop van twee uur op 

vrijdagmorgen 18 november, 
waar belangstellenden onder 
deskundige leiding onderling 
hun ervaringen kunnen delen. 

In het Buurtnest in Uithoorn:
- Gelet op de belangstelling in 

Mijdrecht is besloten de cursus 
Windows 10 voor de echte be-
ginner ook in Uithoorn te geven. 
Vier dinsdagmiddagen te begin-
nen 1 november. 

Een les bij SeniorWeb DRV duurt 
twee uur. ’s Morgens van 10 tot 12, 
’s middags van 2 tot 4. 

Voor inlichtingen en aanmeldingen: 
telefonisch 0297-282938 of 06 5345 
4196 of per email naar seniorweb-
drv@gmail.com. Meer info vindt u 
op www.seniorwebderondevenen.nl
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Geachte heer Kees van Zutphen, 

Dank voor uw uiteenzetting in de 
krant van vorige week woensdag. 
Volgens mij staat er boven elk in-
gezonden artikel dat de reactie 
van de Meerbode plaatst duide-
lijk dat zij geen verantwoording 
of standpunt innemen. Het lijkt 
mij voor de redactie onbegonnen 
werk om alles te controleren voor 
publicatie en volgens mij zijn ze 
daar ook niet voor. U schrijft dat 
er inmiddels een verhelderend 
gesprek heeft plaatsgevonden 
tussen beide dames en de wijk-
agent.  Welke beide dames ?? 
Mevrouw in kwestie en onderge-
tekende ?? Wij hebben op maan-
dag 19 september op het politie-
bureau van Mijdrecht de dienst-
nummers opgevraagd en gekre-

gen. Mevrouw in kwestie heeft 
een heel onplezierig telefoonge-
sprek gehad met de vrouwelij-
ke agent. Het enige heldere wat 
ik heb gezien was mijn eigen ge-
maakte kippensoep! Waarom wil 
de politie niet ingaan op de pre-
cieze gebeurtenissen? Tuur-
lijk ben ik normaal gesproken 
blij met de politie op straat en 
de taken die zij uitvoeren. Tuur-
lijk heeft de betreffende mevrouw 
een inschattingsfout gemaakt om 
door te rijden. Volgende week zijn 
bij Karwei de bezems in de aan-
bieding dus mochten er nog meer 
straatjes schoon geveegd moeten 
worden...

Roos Aarsman – Vinkeveen 
Mantelzorger/vriendin van
Mevrouw in kwestie 

Straatje schoonvegen!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Schrijvers duo Kind Kind opent 
kinderboekenweek Kids College
Wilnis - De Kinderboekenweek 
2016 is bij het Kids College in Wilnis 
weer feestelijk geopend. 

Al gelijk in de vroege ochtend kwam 
de hele school in de hal bijeen om 
de week traditiegetrouw af te trap-
pen met een dans en een lied; Voor 
altijd jong van Kinderen voor Kinde-
ren. Het thema is dit jaar opa’s en 
oma’s. Vergezeld door twee bijzon-
dere oma’s op t podium zetten de 
kinderen hun beste beentje voor. 
Later op de ochtend kwam t schrij-
vers duo Kind Kind voor de groepen 
6, 7 en 8 vertellen over hun nieuwe 
boek en vooral ook hoe het is om 
een schrijver te zijn en hoe je dat 
wordt. Een leuk detail is dat Den-
nis Kind een oud-RondeVener is. En 
het zelf ook erg leuk vond om sa-
men met zijn vrouw Wendel in zijn 

oude woonplaats een presentatie te 
geven. De kinderen hebben adem-
loos geluisterd en waren zeer en-
thousiast over hun boek Secret-
Scouts en de verloren Leonardo. 
Het boek is onder een kritisch oog 
van een groep 8 tot stand gekomen. 
Hun tweede deel SecretScouts en 
de vermiste president komt eind ok-
tober uit. Na een groot applaus wer-
den een aantal boeken nog gesig-
neerd en kregen alle kinderen nog 
een uitgebreide handtekening. De 
KC Kinderboekenweek heeft nog 
een druk programma. Zo gaan de 
kinderen nog een bezoek brengen 
aan verzorgingshuis Zuiderhof in 
Vinkeveen en komen er verschillen-
de oma’s voorlezen. Aan t einde van 
de kinderboekenweek zal er nog 
een gezellige boekenmarkt gehou-
den worden.

Wat de plantsoenendienst 
helaas niet doet
Wilnis - Het zag er altijd erg mooi 
uit de omgeving van de Wagen-
maker in Wilnis. Niet omdat de ge-
meente dit mooie openbare groen 
bijhield, nee omdat bewoners dit de-
den, onder de bezielende leiding van 
een bewoonster. Deze bewoonster is 
helaas door ziekte niet meer in staat 
om dit te regelen en het mooie plek-
je was binnen de kortste keren over-
woekerd door onkruid.  De ouders 
van de zieke bewoonster zagen aan 
hun dochter dat ze dit vreselijk vond 

en zij besloten om het dan zelf te 
doen. Twee mensen van boven de 
zeventig waren bijna een week aan 
het werk, maar nu mag het ook weer 
gezien worden. Rond de Wagenma-
ker blijft het nu wel schoon, helaas 
zijn er in de gemeente De Ronde Ve-
nen heel veel van deze plaatsen. Ho-
pelijk zal het gemeentelijk onder-
houd in de toekomst weer wat be-
ter worden geregeld en hoeven de-
ze mensen niet meer op hun knietjes 
om de boel op orde te houden.

Vinkeveen - Volgens een woord-
voerder van waterleidingsbedrijf Vi-
tens is het dikke asfalt op de Baam-
brugse Zuwe de oorzaak van het 
springen van de leidingen: “daar is 
de leiding op de Baambrugse Zu-
we niet tegen bestand”. Sinds vrij-
dag heeft de Baambrugse Zuwe al 
drie keer blank gestaan en zaten de 
bewoners al drie dagen (grote delen 
van de dag en nacht) zonder water. 

Maandag jl was het weer raak. Vol-
gens de woordvoerder van Vitens 
ontstaan deze problemen doordat 
de dijk verzakt. ,,Het asfalt is 1,5 me-
ter dik. Dit drukt alles naar de bo-

dem en maakt de leiding die eron-
der ligt kwetsbaar. Een volgend lek 
is zeker niet ondenkbaar als hier 
niets aan wordt gedaan. We zijn 
momenteel in gesprek met de ge-
meente om te komen tot een goede 
oplossing. Een laag tempex kan bij-
voorbeeld  helpen de leidingen niet 
opnieuw in de verdrukking te bren-
gen”. Vitens is het hele weekend 
in de weer geweest met de lekka-
ges en toen ze dachten het gedicht 
te hebben barste de boel maan-
dag weer. Ondertussen zaten ruim 
40 huishoudens zonder water. Op 
het moment dat deze krant gedrukt 
wordt is het lek gedicht.

Wateroverlast 
Baambrugse Zuwe

Samenwerking autobedrijf 
Rovémij en VMB security 
en services
Mijdrecht - Wat ooit 10 jaar gele-
den begon met onderhoud aan twee 
directie auto’s is uitgegroeid naar 
een het onderhouden en leveren 
van het complete wagenpark van 
VMB security en services. Inmiddels 
heeft Hyundai specialist autobedrijf 
Rovémij wederom drie nieuwe mo-
dellen mogen leveren aan haar loy-
ale klant VMB. De auto’s in de be-
veiligingsbranche worden dag en 
nacht ingezet, dit betekent dat er 
snel gehandeld moet worden op het 
moment dat er onverhoopt een au-
to stil staat. Door een strakke plan-
ning voor onderhoud aan het wa-
genpark zorgt Rovémij voor zo min 

mogelijk oponthoud bij de werkne-
mers van VMB security. Jeroen van 
Ballegooij: Uiteraard zijn wij erg blij 
met deze levering van nieuwe au-
to’s en de jarenlange samenwer-
king, wij hebben in de afgelopen 10 
jaar al meerdere malen nieuwe au-
to’s mogen leveren. Rovémij heeft in 
de loop van de jaren door de nau-
we samenwerking met VMB ervoor 
kunnen zorgen dat er met een stuk 
extern wagenparkbeheer de kosten 
en baten goed in balans is gebleven. 
Het mes snijd dus aan twee kanten 
met het succesvolle partnerschap 
tussen Rovémij en VMB. Op naar de 
volgende 10 jaar!!

Flater Atalante H1 in Utrecht
Mijdrecht - Atalante heren 1 wil 
graag terug naar de promotieklas-
se, maar zal dan wel uit een an-
der vaatje moeten gaan tappen. In 
Utrecht werd afgelopen zaterdag 
volkomen onnodig met 4-0 verlo-
ren van Utrecht heren 7. Zaterdag-
wedstrijden zijn nooit de favoriet ge-
weest van de Vinkeveense mannen. 
Dit seizoen staan er redelijk veel van 
deze late zaterdagmiddagwedstrij-
den op het programma, in een re-
gio waar het niveau hoger ligt dan 
in Haarlem e.o. Dus zullen de man-
nen dit seizoen elke wedstrijd 100% 
moeten geven, want anders wordt 
Atalante in de eerste klasse een 
grijze middenmoter. In Utrecht had 
Atalante alle kansen om de wed-
strijd tot een goed einde te bren-
gen, maar als je een 20-24 voor-
spong in de eerste set en een 21-
23 voorsprong in de derde set niet 
over de streep weet te trekken, dan 
maak je het voor je zelf heel moei-

lijk. De thuisploeg was niet spec-
taculair, maar slim en gedreven en 
wist Atalante constant onder druk te 
houden. Bij Atalante faalde de pass 
en dus ook de aanval. En omdat het 
ook verdedigend niet scherp was, 
had Utrecht niet eens zo heel veel 
moeite om de wedstrijd winnend af 
te sluiten. 
Natuurlijk zijn er excuses, blessures, 
vakanties, maar de manier waar-
op deze wedstrijd weg werd gege-
ven baart zorgen. Hopelijk een vroe-
ge wake-up call aan het begin van 
het seizoen, waardoor er nog vol-
doende tijd is voor herstel. En goed 
nieuws is dat de eerste geblesseer-
den weer langzaam, aan het terug-
komen zijn. Hard trainen komende 
week en mentaal de wil om te win-
nen terugvinden, moeten er voor 
zorgen dat Atalante haar ritme weer 
gaat vinden. We gaan het zien, ko-
mende vrijdag 14 oktober om 21.15 
in de Boei tegen Utrecht 6.

Argon krijgt Jodan Boys in 
slotfase op de knieën
Mijdrecht - Argon en Jodan Boys 
hielden elkaar de gehele wedstrijd 
in evenwicht, de eerste helft was de 
ploeg uit Gouda enigszins bovenlig-
gend maar in de tweede helft toon-
de Argon meer iniatief en kreeg het 
mogelijkheden. De tactiek en speel-
wijze waren aangepast, twee neder-
lagen op rij noopten daartoe. Lange 
praatsessies waren noodzakelijk om 
het tij te keren. En het resultaat was 
dat het beslissende doelpunt viel in 
minuut 95, dat was wel op het nip-
pertje. Missie van spelers en coach 
is dus geslaagd.

Moeizame eerste helft
De eerste helft verliep moeizaam, 
Argon gaf eigenlijk geen kansen 
weg maar het creëerde ook geen 
mogelijkheden. De strijd werd ge-
streden op het middenveld en daar 
kwam Argon eigenlijk net iets te 
kort. Jodan Boys bleek een fysiek 
sterke ploeg dat in verdedigend op-
zicht handen en voeten moest ge-
bruikten om Argon van zich af te 
houden. Voornamelijk verdediger 
Don Mimpen speelde het spel slim, 
scheidsrechter Dijkstra kon hem 
maar een paar keer snappen. Het 
eerste schot wat uiteindelijk tussen 
de palen belandde was zag het pu-
bliek pas na een half uur spelen en 
kwam van de voet van Leroy Brank 
maar daar wist Argondoelman Ro-
mero Antonioli wel raak mee. Ook 
een kopbal van Fanny Waandels, net 
onder de lat werd een prooi van An-
tonioli. Tien minuten voor rust moest 
Floris Mulder het veld verlaten met 
een hoofblessure, Todd Acquah ver-
ving hem verdienstelijk.

Meer grip
De tweede helft had Argon meer 
grip op het spel, er kwam eerst wel 
een mogelijk voor Jodan Boys, na 

een hoekschop lanceerde Roals 
Meerkens de bal richting Argondoel 
maar Antonioli stond op de goede 
plaats. Daarna zagen we een moge-
lijkheid voor Syrano Morrison maar 
hij stuitte op keeper Straver en in de 
rebound vond ook Jesse van Nieuw-
kerk de keeper in de baan van het 
schot. Ook een vrije trap van Jasper 
Werkhoven was een prooi voor Stra-
ver. Maar Argon bleef gevaarlijk, de 
verdedigers van Jodan Boys hadden 
handen en voeten nodig om Van 
Nieuwkerk in bedwang te houden, 
toch wist hij met twee spelers op z’n 
hielen mogelijkheden te scheppen.
Eerst werd een inzet tot hoekschop 
verwerkt en even later kon kee-
per Straver nog net zijn hand ach-
ter de bal krijgen. Daarna kreeg Jo-
dan Boys een mogelijkheid na twee 
hoekschoppen op rij maar Don 
Mimpen schoot naast. Toen kwam 
Argon weer in beeld, Dennis Filippo 
kopte een bal goed door maar daar 
was doelman Straver weer. En dan 
in minuut 95 viel dan toch het doel-
punt.
Er ging een vrije trap aan vooraf 
die door doelman Straver niet goed 
werd beoordeeld, hij kwam zijn doel 
uit en werkte de bal niet goed weg, 
de bal kwam voor de voeten van 
Wilco Krimp die gericht in schoot. 
1-0. Scheidsrechter Dijkstra maakte 
daarna de tien minuten toegevoeg-
de tijd helemaal vol. In die fase liet 
de ingevallen Joey van Ede van zich 
spreken, eerste werd zijn schot ge-
blokt en enkele minuten later stuitte 
hij op achterlijn op doelman Straver.
Daarna kwam het einde waarin Ar-
gon uiteindelijk aan het langste eind 
trok, gezien het spelbeeld in de 
tweede helft is dit verdiend. Aan-
staande zaterdag heeft Argon geen 
competitieverplichtingen.
Foto: sportinbeeld.com 

Lionsclub organiseert 
bridgen op meerdere locaties
Mijdrecht/Wilnis - Op Zater-
dag 29 oktober organiseert Lions-
club ‘Mijdrecht-Wilnis’ al weer voor 
de negende keer de Lions Run-
ning Bridgedrive. In het centrum 
van Mijdrecht worden maar liefst 
negen horecagelegenheden en het 
gemeentehuis bezocht om te brid-
gen. De bridgeparen spelen iede-
re ronde op een andere locatie. De 
locaties liggen allemaal op loopaf-
stand van elkaar. Door de wisse-
lende locaties is de Lions Running 
Bridgedrive dynamisch en gezel-
lig. Lions leiden alles in goede ba-
nen en fungeren als gastheer op 
de diverse locaties. De opbrengst 
van de dag gaat naar de Stichting 
DCN Geleidehonden. Naast dit goe-
de doel staat de Bridgedrive dit jaar 
in het teken van Stichting Het Ver-
geten Kind, http://www.hetverge-
tenkind.nl. In 2017 bestaan De Lions 
100 jaar en dit wordt gevierd met 
een Nationaal Cadeau: samen met 
de Stichting Het Vergeten Kind gaan 
De Lions op tenminste een zestal lo-
caties vergeten kinderen een kind-
vriendelijke omgeving geven. Hier-
bij wordt via een bloembollen ac-
tie geld geworven. Namens de Lions 
Mijdrecht-Wilnis zullen alle deelne-
mers van de bridgedrive een doosje 
Tulpenbollen ontvangen. Daarnaast 
zal tijdens de Bridgedrive een stand 
worden ingericht waar doosjes Tul-
penbollen worden verkocht. Tussen 
10:00 en 10:30 kan men zich aan-

melden bij restaurant Rendez Vous, 
Raadhuisplein. Na de opening ver-
spreiden de spelers zich door het 
centrum van Mijdrecht. Dit jaar zijn 
de locaties: Rendez Vous, la Faro-
la, Corfu, Lunchroom Tof, MoYi Ca-
fetaria sushi & meer, Chinees res-
taurant Lotus Corner, iSushi Res-
taurant, Il-gusto Ristorante, Res-
taurant Burgerlijk en het Gemeen-
tehuis. Na de derde ronde wordt er 
van een heerlijke lunch genoten in 
de gelegenheid waar de bridgepa-
ren op dat moment zijn. Er wordt 
gespeeld tot ongeveer 16:00 uur 
waarna de prijsuitreiking en de af-
sluiting plaats zullen vinden in Chi-
nees restaurant Lotus Corner. Het 
inschrijfgeld is 50 Euro per paar. Dat 
is inclusief lunch en een kopje kof-
fi e. Er worden 28 spellen top inte-
graal gespeeld; de uitslag wordt be-
rekend door de computer. Voor het 
winnende paar is behalve de be-
kende Lions Wisselbeker een su-
perhoofdprijs beschikbaar. De op-
brengst van de dag is voor Stichting 
DCN Geleidehonden. (www.guide-
dog.nl) Het aantal inschrijvingen 
is beperkt, snel aanmelden is dus 
aan te raden. Aanmelden kan per 
e-mail bij lionsbridgedrive@gmail.
com. Nadere informatie is verkrijg-
baar bij de heer Willibrord Blom: 06-
51123731, whmblom@gmail.com of 
bij de heer Henny van Nieuwkerk: 
06-54366528, hennyvnieuwkerk@
gmail.com.

Iedereen kan Parkinson krijgen
Steun baanbrekend onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

IBAN: NL10ABNA0504201530
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ShowKidz gaat weer van start
Mijdrecht - TwirlPower, de Twirlaf-
deling van muziekvereniging VIOS 
uit Mijdrecht, gaat weer starten met 
de ShowKidz. Vanaf maandag 24 
oktober start er een blok van 8 GRA-
TIS lessen ShowKidz. Wie houdt er 
niet van bewegen! Dansen en swin-
gen, maathouden op de muziek, be-
wegen met de baton (stok) of met 
pompons. Allemaal leuke activitei-
ten voor meisjes én jongens vanaf 
5 jaar. In 8 gratis lessen komen al 
deze onderdelen aan bod en zullen 
we met z’n allen een show instude-
ren. Maar natuurlijk hebben we sa-
men ook veel plezier. De 8e les zal 
een demonstratie les worden in het 
clubgebouw van VIOS aan de Wind-
molen 77 in Mijdrecht. Een echt op-
treden met showkleding en pu-

bliek. Alle ShowKidz laten dan zien 
wat ze geleerd hebben en krijgen 
na afloop een certificaat van deel-
name. Natuurlijk kan je, als je wilt, 
daarna doorstromen naar de begin-
nersgroep bij TwirlPower. Al het les-
materiaal is gratis. Een baton krijg 
je gedurende de ShowKidz perio-
de mee naar huis, zodat je ook zelf 
thuis kan oefenen. De lessen zijn op 
de maandag van 16:00 tot 17:00 uur 
in het clubgebouw van VIOS. Lijkt 
het je leuk om mee te doen? Geef je 
dan snel op voor de GRATIS Show-
Kidz-lessen. Mail naar showkidz@
vios-mijdrecht.nl met je naam adres 
en telefoonnummer. Of bel met Pe-
tra Verschoor-Faas, 06 38 40 26 45 
voor meer informatie en om je met-
een op te geven.

Jouw Marktkraam viert
1 jarig bestaan
Regio - Jouw Marktkraam Uit-
hoorn, de winkel die jouw gebruikte, 
zelfgemaakt en nieuwe spullen ver-
koopt, bestond 6 oktober 1 jaar
Naar aanleiding van dit heuge-

lijk feit hebben Edith en Nicole van 
Jouw Marktkraam Uithoorn, een 
cheque uitgereikt, van de opbrengst 
uit de goede doelen kramen, aan 
kinderboerderij Olievaar Uithoorn.

Beste opticien van Nederland, 
Eye Wish Opticiens
Regio - Eye Wish Opticiens is door 
de klanten verkozen tot beste opti-
cien van Nederland. Eye Wish Op-
ticiens kreeg een goede boordeling 
voor deskundigheid, klantvriende-
lijk personeel en service. Vrijdag 14 
en zaterdag 15 oktober organiseert 
Eye Wish Uithoorn een feestweek-
end voor hun klanten. Er staan een 
lekker gebakje en kopje koffie voor 
u klaar. Zowel op vrijdag als op za-
terdag is er een styliste in de win-
kel aanwezig die klanten vrijblijvend 
advies geeft over welke montuur het 
beste bij iemand staat en of die past 
bij diens levensstijl. Een en ander is 
mede afhankelijk van de gezichts-
vorm en de persoonlijke uitstraling. 
Een passende en mooie bril draagt 
in hoge mate bij aan een ‘good look-
ing’ man, vrouw, jongere en kind. 
Het advies van de styliste is geen 
verplichting en geheel gratis. U kunt 
ons vinden in het vernieuwde win-
kelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn

Optometrie / Oogzorg
Kelvin Luong is behalve opticien 
en contactlensspecialist ook gedi-
plomeerd optometrist en is aange-
sloten bij de Optometristen Vereni-
ging Nederland (OVN). Eye Wish 
Uithoorn is ook aangesloten is bij 
Amstelland Zorg. Dit is een samen-

werking van huisartsen en ande-
re gespecialiseerde zorgverleners 
zoals optometristen, voor mensen 
met diabetes. De optometrist ver-
leent kwalitatief goede oogzorg bij 
elke diabetescontrole. Kelvin is spe-
cialist op het gebied van oogme-
ting en netvliesonderzoek, waartoe 
o.a. behoren diabetes-, staar- en 
glaucoomscreening en prisma-me-
ting:” Voor elke oog- en zichtafwij-
king krijgt u een gedegen en helder 
advies. Oogonderzoeken bij kinde-
ren vanaf 6 jaar tot 17 jaar is kos-
teloos en zonder verwijzing bij Eye 
Wish Uithoorn. Wij raden daarom al-
tijd aan om minstens 1 keer de ogen 
onderzoek door de optometrist. Bij 
mensen boven de 40 jaar zijn oog-
onderzoeken altijd nuttig omdat er 
kan worden bekeken of er afwijken-
de verschijnselen zijn waardoor het 
oog of de ogen niet goed functione-
ren. In overleg kunnen wij de resul-
taten van uw oogonderzoek door-
sturen naar uw huisarts”, Aldus Kel-
vin. Met een totaalaanbod aan eer-
stelijns oogzorg (zie ook www.oog-
zorguithoorn.nl) onderscheidt Eye 
Wish Uithoorn in de optiek. Maar 
ook mensen die contactlenzen dra-
gen kunnen hier volop terecht. Voor 
meer informatie kunt u altijd bij hen 
binnen lopen.

Locatiewijziging van de 
kleindiertentoonstelling 

Onze Langoren
De Ronde Venen - De jaarlijkse 
tentoonstelling van de kleindier-
vereniging Onze Langoren komt 
er weer aan. Het grootste verschil 
dit jaar is de locatie. Vele jaren 
hebben we in de Willisstee In Wil-
nis onze tentoonstelling met veel 
plezier gehouden. Nu gaan we 
onze tentoonstelling opbouwen 
bij fam. De Graaff  aan de Ooster-
landweg 3a in Mijdrecht. Het zal 
een hele andere sfeer worden dan 

wat we jaren gewend waren, maar 
wij doen ons best om het ook nu 
weer tot een groot succes te ma-
ken. Voorbereidingen zijn al volop 
aan de gang. En de enveloppen-
stand zal ook hier niet ontbreken 
met de bekende mooie prijzen. 
We kijken ernaar uit om u te mo-
gen verwelkomen, dus graag tot 
ziens op vrijdag 21 oktober tussen 
15.00-22.00 uur of op zaterdag 22 
oktober tussen 10-16 uur.

Jubilarissen gehuldigd bij 
Viribus Unitis
Wilnis - In een goedgevulde Wil-
lisstee waren zaterdagavond mooie 
fanfareklanken te horen. Muziek-
vereniging Viribus Unitis en St. Cae-
cilia uit Heemskerk brachten een 
gevarieerd programma tijdens een 
gezamenlijk concert. Beide orkes-
ten staan onder leiding van Dirigent 
Ruud Pletting. St. Caecilia open-
de het concert met het prachtige O 
Magnum Mysterium, gevolgd door 
Sonata da Chiesa en Glimpses of a 
Life. Voor St. Caecilia was dit optre-
den een eerste try-out in de aanloop 
naar het concours op 12 november 
in Enschede. Viribus Unitis opende 
na de pauze met New Baroque Sui-
te. Aansluitend werden drie leden 

gehuldigd: Cor van Ginkel 40 jaar 
muzikant, Rolf Verkaik 50 jaar mu-
zikant en Cor van Leeuwen 60 jaar 
muzikant. De jubilarissen ontvin-
gen een speldje, oorkonde en bloe-
men. Proficiat! Het koraal The Lord 
Bless You and Keep You werd ge-
dirigeerd door VU-muzikant Stefan 
van der Wilt, dit in het kader van zijn 
directiestudie aan het conservatori-
um. Solist Vincent Verhage streelde 
de oren van het publiek in The Le-
gend of a Big Friendly Giant en na 
Lake of the Moon was Vincent nog-
maals te horen in Fnugg Blue. Lek-
ker Fnuggen met alle muzikanten en 
publiek. Een heerlijke afsluiting van 
een prachtige muziekavond!

Actieve Kinderboeken-
week op de Schakel
Vinkeveen - Op donderdagmid-
dag 6 oktober waren het niet de 
meesters en juffen die het voor het 
zeggen hadden op basisschool de 
Schakel in Vinkeveen. Voor even 
was de school het domein van opa’s 
en oma’s van de leerlingen. Zij ga-
ven invulling aan de voorleesmid-
dag, die werd georganiseerd in 
het kader van de Kinderboeken-
week. Deze staat dit jaar in het te-
ken staat van opa en oma. De Scha-
kel werkt intensief aan leesprojec-
ten op school. Gedurende de Kin-
derboekenweek worden dan ook el-
ke dag extra activiteiten georgani-
seerd rondom lezen. De week werd 
op woensdag 5 oktober geopend 
door groep 8, met een korte voor-
stelling over het boek “Spiegeltje 
rondreis” van Annie M.G. Schmidt. 
Ook werd een gedicht voorgelezen 
door kinderen uit groep 6 en 7. Don-
derdagmiddag was het de beurt aan 
de opa’s en oma’s zelf. Door de he-
le school heen lazen opa’s en oma’s 
voor aan kleine groepjes kinderen. 
Uiteraard pasten de boeken alle-
maal bij het thema. Een groot suc-
ces, want hoe leuk is het om jouw 
oma bijvoorbeeld het verhaal “De 
sterkste opa van de wereld” te ho-
ren vertellen aan je klasgenootjes! 

Eerste dagen
De eerste dagen van de Kinderboe-

kenweek zijn afgesloten met ‘Lezen 
en Muziek’. Een leuke gecombineer-
de voorstelling van verhalenvertel-
ster Elza Vis, waarin muziek een gro-
te rol speelt. Muziekdocente Ange-
la Strubbe wisselde de verhalen af 
met muzikale activiteiten. De kinde-
ren mochten zelf instrumenten be-
spelen, afkomstig uit verschillende 
landen. Andere activiteiten die de 
Schakel organiseert in de Kinder-
boekenweek zijn o.a. de wedstrijd 
“kilometer lezen”, waarin het gaat 
om welke groep de boekenwurm 
het hardst laat groeien, en de speci-
ale leeslessen volgens de Chambers 
methode. Hierin staat niet alleen het 
verhaal centraal, maar wordt op een 
speelse manier aandacht gegeven 
aan het het praten over boeken.
“De persoonlijke beleving van de 
kinderen staat hierbij centraal,” al-
dus directeur Petra Eindhoven, “kin-
deren beantwoorden vragen over 
een boek: Wat vond je mooi? Wat 
vond je niet zo leuk? We motiveren 
de kinderen hiermee om gedachten 
onder woorden te brengen, dat is 
helemaal niet zo makkelijk. Boven-
dien worden kinderen met deze me-
thode gestimuleerd meer te gaan 
lezen.”
De interactieve week vol leesacti-
viteiten wordt afgesloten met een 
knutselcircuit. Vanzelfsprekend ook 
in het thema opa en oma.

Creatieve workshops en 
Het Langste Schilderij
Mijdrecht - In de week van 21 no-
vember worden er diverse work-
shops door Atelier de Kromme 
Mijdrecht georganiseerd. Deze kor-
te cursussen bestaan uit vijf les-
sen en kosten 55 euro. Daar komt 
dan nog 7,50 euro bij voor materi-
aalkosten. Vanaf maandag 21 no-
vember kunt u ‘s morgens de work-
shop ‘Werken met acrylverf’ volgen 
en in de middagcursus staat aqua-
relverf centraal. Op vrijdagavond, 25 
november start de workshop ‘Dro-
ge technieken’ en op zaterdag-
morgen 26 november ‘Werken met 
H2Oil’ Als tenminste vijf personen 
zich voor de cursus inschrijven kan 
de workshop doorgang vinden. Voor 
meer informatie over het AKM en 
inschrijving voor een workshop kunt 
u terecht op de website www. ate-
lierdekrommemijdrecht.nl.
 
Het langste schilderij
Tijdens het Straattheaterfestival in 
Mijdrecht ging het uitdagende pro-
ject ‘Het langste schilderij van De 
Ronde Venen’ van start. Inmiddels 
zijn er al een fors aantal werken in-
geleverd, maar er zijn nog canvas-
boards beschikbaar voor dege-
nen die aan dit creatieve project 
willen meedoen. Als u zich aan-
meldt, krijgt u een canvasboard van 
25x25 cm. U kunt, tegen betaling 
van 1 euro statiegeld, een canvas-
board meenemen om thuis aan de 
slag te gaan. Dan kunt u tegen be-

taling van het statiegeld een doek-
je afhalen bij de vier bibliotheken in 
de gemeente, bij Hobby Dee, Dorps-
straat 62 in Mijdrecht, Van Asse-
len, Herenweg 132 in Vinkeveen en 
in het atelier van Atelier de Krom-
me Mijdrecht aan de Eendracht 6 in 
Mijdrecht. Daar kunnen de beschil-
derde doekjes ook weer worden in-
geleverd en krijgt u het statiegeld 
terug. Ook scholen worden uitgeno-
digd om met hun leerlingen aan het 
project deel te nemen. Het project 
wordt in de vorm van verf gespon-
sord door schildersbedrijf Van Asse-
len en hobbywinkel Hobby Dee. De 
schilderijtjes dienen vóór de herfst-
vakantie te worden ingeleverd. 
Vooralsnog is zondag 30 november 
gepland als datum waarop de wer-
ken aaneen worden geregen tot één 
schilderij dat die dag in Mijdrecht 
wordt geëxposeerd.

Kinderboekenweek OBS 
Willespoort
Wilnis - Woensdagochtend werd de 
kinderboekenweek op OBS Willes-
poort spetterend gestart!
Het thema van de kinderboeken-
week 2016 is ‘Voor altijd jong’ en 
opa’s en oma’s spelen hierbij na-
tuurlijk een grote rol. De leerkrach-
ten startten de week dan ook ver-
kleed als opa en oma en speel-
den met de kinderen vanaf 8.15 
uur spelletjes van vroeger op het 
schoolplein. Er werd vol enthousi-
asme getold, gehoepeld en stelt-
gelopen. Ook zongen alle ‘verou-
derde’ leerkrachten voor de kinde-
ren het lied ‘Mijn opa’ en was er een 

verloting waarbij de kinderen kleine 
prijsjes konden winnen die alles met 
opa en oma te maken hadden, zoals 
een leesbril, een theekopje en een 
fotolijstje.
Ook hangt er de hele week nog een 
hele leuke puzzel in de school. Op 
allerlei plekken verspreid door de 
school hangen foto’s van de leer-
krachten, waarin zij digitaal zijn om-
getoverd tot een (zeer) verouder-
de versie van zichzelf. De kinderen 
hebben de hele week de tijd om te 
raden welke leerkracht op welke fo-
to staat en de winnaar kan hiermee 
een leuk prijsje winnen!
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Regio - Zaterdag 8 oktober jl. heeft cov Amicitia haar 
60-jarig jubileum gevierd. ‘s Middags wordt er eerst 
geoefend o.l.v. dirigent Toon de Graaf en repetitor Eric 
Jan Joosse voor het jubileumconcert op 18 november. 
Daarna gaat het koor van 82 leden naar het KNA 
gebouw in Uithoorn waar koffie met een groot aantal zelf 
gemaakte taarten klaar staat. Voorzitter Peter Lucassen 
verwelkomt de aanwezigen en de Vrienden van Amicitia. 
In zijn toespraak verwerkt hij het gedicht van het 25-jarig 
jubileum van Amicitia en natuurlijk wordt de koorreis van 
november vorig jaar naar Parijs vermeld. De uitvoering 
van het Requiem van Fauré in de Madeleine met 800 
aanwezigen is een van de hoogtepunten in de lange 
geschiedenis van Amicitia.

Workshop samba
Na ‘Lang zal ze leven’ voor 60 jaar Amicitia gaat het 
gezelschap naar buiten. Daar worden de leden in 
groepen verdeeld om te beginnen aan een workshop 
‘samba’.Eerst mag ieder een gekleurde buis kiezen, 
waarmee een bepaalde ritme met de hand getikt moet 
worden. Met veel plezier worden de aanwijzingen 
van Walter opgevolgd. De buizen worden ingewisseld 
voor trommels, bellen, kleine tamboerijnen en andere 
slaginstrumenten. Een waar orkest ontstaat tot 
groot plezier ieder. Dit is totaal iets anders dan grote 
oratoriumwerken vertolken, nu samba in open lucht! 

Amicita 60 jaar 
Terug in de zaal wordt met een feestlied getoast. Joop 
Jansen houdt een geestige toespraak, waarin hij de 
geschiedenis van Amicitia belicht. Op een oproep in de 
plaatselijke media om een christelijke zangvereniging 
te formeren reageerden een dertigtal mensen. De 
eerste repetitieavond was op 4 januari 1956, het koor 
groeide binnen de kortste keren naar ruim 60 leden. 
Er werd in 1958 een apart kinderkoor opgericht, dat de 

cov AmicitiA vieRt 60-jARig jubileum
kinderoperette ‘Repelsteeltje’ met succes opvoerde. 
Het koor kende diverse dirigenten, de laatste, Toon de 
Graaf, is alweer ruim 30 jaar aan Amicitia verbonden, 
evenals repetitor Eric Jan Joosse. Sinds 1970 is de 
r.k. kerk De Burght de plek van uitvoering van de 
jaarlijkse concerten. Vier maal heeft Amicitia in het 
buitenland opgetreden: 2001 in Praag, 2005 in Leipzig, 
2009 in Berlijn en 2015 in Parijs. Werken van Johan 
Sebastian Bach staan het meest op het programma, 
vooral de Johannes Passion. Ook het Requiem van 
Fauré is veelvuldig vertolkt evenals het Requiem van 
Mozart. Joop Jansen besluit met de verwachting dat de 
aanwezigen het 100-jarig jubileum mogen meemaken!
Na het warme buffet volgt een muziekquiz. Iedere 
tafel buigt zich over het formulier met vragen over 
componisten en bijzonderheden. De feestcommissie, 
4 dames uit Mijdrecht, fraai uitgedost als pages, heeft 
het programma samengesteld. Gevieren zingen een 
bedanklied, waarvoor zij een daverend applaus en 
bloemen van het bestuur ontvangen. Aan een zeer 
geslaagde feestdag is een einde gekomen. Met een 
“fijne zondag en tot maandagavond” keert iedereen 
huiswaarts. 

jubileumconcert op 18 november
Het jubileumconcert is vrijdag 18 november a.s. in De 
Burght. Potgieterplein in Uithoorn. Op het programma 
staan: Mis nr. 5 in As van F.Schubert, Psalm 150 van 
C. Franck en Te Deum van A. Bruckner. Als solisten 
treden op: Heleen Koele-sopraan, Martine Straesser-
alt-mezzo, Peter Vos-tenor, Frans Fiseler -bas-bariton, 
EricJan Joosse-orgel. Dirigent is Toon de Graaf. Het 
concert begint om 20.15 uur. De toegangsprijs bedraag 
€ 25,-, voor jongeren t/m 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de leden en in Uithoorn bij Bruna-
Amstelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. 
Voor informatie: 0297 567257/566377.
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Fietsverlichting actie bij 
Repair-Cafe
Mijdrecht - Vervang jij een kapot-
te fietslamp meteen? Maar liefst 4 
op de 10 fietsers doet dat niet*. Toch 
is het heel belangrijk om dat snel te 
fiksen. Met goede verlichting daalt 
de kans op een aanrijding in het 
donker met wel 20 procent. Daarom 
doet het Repair-Cafe in Mijdrecht 
mee met de ANWB Lichtbrigade. 
Het Repair-Cafe vindt het belang-
rijk dat iedereen veilig naar de trai-
ning, club of school kan fietsen. He-

lemaal in de wintertijd als de dagen 
korter worden.

Fietsverlichtingsactie
Het Repair-Cafe heeft van de ANWB 
Lichtbrigade een toolkit gekregen 
om  de fietsverlichting van iedereen 
te controleren en eventueel te repa-
reren. De fietsverlichtingsactie voert 
het Repair-Cafe uit op 15 oktober 
van 12 tot 16 uur samen met vrijwil-
ligers uit.

Culturele estafette Cultuurimpuls trekt verder door De Ronde Venen

Muziektheater in Kinderboekenweek

De Ronde Venen – Na de af-
trap van Cultuurimpuls in de Nep-
tunusnacht afgelopen juli in Vinke-
veen, heeft Troupe A’dour op 8 okto-
ber, tijdens de Kinderboekenweek, 
‘Kasjtanka’ gespeeld in de Biblio-
theek Mijdrecht. De kinderen keken 
en luisterden geboeid naar de voor-
stelling over een klein jong hondje 
dat verdwaalt in de grote stad. 
De succesvolle jubileumvoorstel-
ling van Troupe A’dour is geba-
seerd op twee Russische meester-
werken: ‘Kasjtanka’ van Tsjechov 
en het pianostuk ‘Kinderalbum’ van 
Tsjaikovski. Acteur Ton Feil is in het 
stuk niet alleen de verteller, maar 
neemt ook de rol van hond Kasjtan-
ka, kat, gans, varken en hun baas-
jes op zich. Met de speciaal voor 

het stuk gemaakte dierenpoppen, 
weet hij de aandacht van de kinde-
ren en hun (groot)ouders geduren-
de de hele show vast te houden. Het 
prachtige pianospel van Irina Parfe-
nova zorgt ervoor dat ze even niet 
in de volle zaal van de Bibliotheek 
in Mijdrecht zijn, maar met het ver-
dwaalde hondje meegaan op avon-
tuur. 

Estafette
‘Kasjtanka’ van Troupe A’dour is een 
van de activiteiten die mede moge-
lijk is gemaakt door de steun van 
Cultuurimpuls, een estafette van ac-
tiviteiten waarbij het thema ‘verbin-
ding’ centraal staat. Gemeente De 
Ronde Venen geeft hierbij letterlijk 
een financiële impuls aan de cultuur 

in de gemeente door een serie van 
activiteiten te ondersteunen. Daar-
naast zoeken de culturele onderne-
mers steun vanuit het bedrijfsleven, 
fondsen en van particulieren. Ook 
tijdens de laatste week van de Kin-
derboekenweek is er nog genoeg te 
beleven in de Bibliotheek. Zo vertelt 
verhalenvertelster Elza Vis woens-
dagmiddag 12 oktober in de biblio-
theken van Wilnis, Vinkeveen en Ab-
coude over opa’s die koningen zijn, 
bijzondere kleindochters hebben en 
wat ze samen meemaken. Angela 
Strubbe zingt en begeleidt Vis op de 
gitaar. Troupe A’dour verzorgt op 20 
november nog een muzikale voor-
stelling in de Veenhartkerk en op 
10 december geeft pianiste Helena 
Basilova een lezing over de Tsjechi-
sche componist Leoš Janáček in de 

Bibliotheek Mijdrecht. Ze zal daarbij 
zowel spelen als vertellen. 

Griezelen
Op 29 oktober trekt de culturele es-
tafette Cultuurimpuls naar Fort Ab-
coude. Die zaterdag vindt de Hallo-
ween Parade plaats, een theaterfes-
tival met griezelige tenten, kramen 
en voorstellingen. De Jeugdthea-
terschool Abcoude organiseert een 
Griezeltocht, die wordt afgesloten 
met een Halloweendisco. 
Ondertussen werkt Atelier de Krom-
me Mijdrecht ook nog samen met 
inwoners van De Ronde Venen aan 
het langste schilderij van de ge-
meente. Het atelier heeft al tiental-
len aanmeldingen ontvangen. Mee-
doen? Check www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl voor alle informatie. 

Het Cursusproject heeft 
nog wat plaatsen vrij
De Ronde Venen - Het Cursuspro-
ject heeft op de volgende cursussen 
nog plaatsen vrij.

Cursus 28, Rijksmuseum-2 
(1 zaterdag, 15 oktober van 11.00-
12.30 uur) Tijdens de rondleiding 
brengen we een bezoek aan de lo-
pende tentoonstellingen, onder 
meer over de mysterieuze kunste-
naar Hercules Segers en de Brazili-

aanse landschappen van Frans Post 
en bekijken we de laatste aanwin-
sten in de collectie. 

Cursus 29, Museum van Loon 
(1 maandag, 17 oktober van 11.00-
12.30 uur) Kort na de aanleg van 
de Keizersgracht werd het huis in 
1671-1672, samen met nummer 674, 
gebouwd voor de Vlaamse koop-
man Jeremias van Raey. Architect 

Verbouwing Broedplaats 
in volle gang
Vinkeveen - Sinds begin septem-
ber wordt er volop verbouwd rond 
en in de Broedplaats aan de Heren-
weg in Vinkeveen. De benedenver-
dieping van het wooncentrum Maria 
Oord wordt in hoog tempo klaar ge-
stoomd om te dienen als een nieuw 
sociaal en cultureel ontmoetings-
centrum voor de inwoners. “Rond 15 
december aanstaande moeten de 
verbouwingswerkzaamheden ge-
reed zijn en de verdieping worden 
opgeleverd, maar zo te zien moet er 
nog veel werk worden verricht,” laat 
bestuurslid van WOEV, Wim Smit 
weten. “Men is nu voornamelijk be-
zig met het op orde brengen van de 
riolering en de afwatering en ook de 
binnenplaats ligt volledig overhoop. 
Binnen is nog niet zoveel te zien van 
de voortgang op wat uitgevoerd lei-
ding- en stucwerk na. In de Broed-
plaats komen twee ingerichte flex-
werkplekken van elk 19 en 31 m2 
groot, de een goed voor 6 perso-
nen, de andere voor 12. De flexplek-
ken zijn ook geschikt om te gebrui-
ken voor overlegmomenten, verga-
deringen en bijeenkomsten en klei-
ne kring. Aangrenzend wordt in 
een nog te realiseren Coffee Cor-
ner voorzien. Voor de flexwerkplek-
ken heeft zich reeds een aantal vas-
te gebruikers gemeld, waaronder 
zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid. 
De bedoeling is de werkplekken per 
dagdeel te verhuren, bijvoorbeeld ‘s 
ochtends van 8.00 tot 12.00 uur; ‘s 
middags van 13.00 tot 17.00 uur en 
‘s avonds van 18.00 tot 22.00 uur. Er 
is geen grote zaal in dagdeelverhuur 
beschikbaar. Voor grote groepen tot 
maximaal 35 personen is de Coffee 
Corner beschikbaar. Enkele poten-
tiële huurders van ruimten hebben 
aangegeven te willen samenwerken 
met andere geïnteresseerden om al-
dus de kosten te drukken. Bijvoor-

beeld in de sectoren paramedische 
activiteiten en kunst. De bedoeling 
is in deelgebruik op afzonderlijke 
dagen van de ruimte(n) gebruik te 
maken. Belangstellenden kunnen 
nadere informatie vragen via het e-
mail adres WOEV@outlook.com.

Gebruikers
De Broedplaats krijgt een iets ande-
re indeling bij de verbouwing. Daar-
door zijn er nog drie ruimten voor 
verhuur beschikbaar van 19, 41 en 52 
m2 grootte. Ze zijn zeer geschikt voor 
gebruik als atelier ruimte, winkeltje in 
tweedehands spullen, computer (re-
paratie)shop, kleermaker of een an-
der ambacht. Intussen is er ook be-
kend welke gebruikers hebben toe-
gezegd zich in de Broedplaats te wil-
len vestigen als de verdieping eind 
dit jaar wordt opgeleverd. Dat zijn 
op voorhand gebruikers van de twee 
flexwerkplekken; de Bibliotheek Vin-
keveen (die dus gaat verhuizen van 
achter De Boei); Servicepunt Vinke-
veen; Tympaan-de Baat; Lijstenma-
kerij Drent; Karin Verreussel; Lau-
ra Passet, de Coffee Corner, Amer-
poort (voor dienstverlening met per-
soneel op het gebied van onderhoud 
en schoonmaakwerkzaamheden) en 
Rabobank in de vorm van een geld-
automaat binnen het Servicepunt. De 
Broedplaats Vinkeveen aan de He-
renweg 63E is een project van de 
stichting WOEV i.o. WOEV staat voor 
Werken, Ontmoeten, Ervaren en Ver-
binden. Men wil van de Broedplaats 
een centraal punt maken waar in-
woners van De Ronde Venen, maar 
voornamelijk die uit Vinkeveen, el-
kaar in een informele sfeer kunnen 
ontmoeten, informeren, verbindin-
gen (sociale contacten) kunnen leg-
gen en ervaringen kunnen delen. Met 
als doel de saamhorigheid in de ge-
meenschap te verstevigen.

IVN Winterwandeling
Regio - Op zaterdag, 15 oktober or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn weer een winterwandeling. 
We wandelen langs Fort Abcoude 
en lopen langs de rivier de Angstel 
naar Baambrugge. Door de recen-
te aanleg van een nieuw wandelpad 
is het nu mogelijk van de mooie na-
tuur rond Fort Abcoude te genieten. 
Wanneer we vervolgens door het 
veenweidegebied richting Baam-
brugge wandelen, worden we ge-
trakteerd op schitterende verge-
zichten. De molen ’t Hoog- en 
Groenland neemt in het landschap 
een bijzondere plaats in. Via het his-
torische centrum van Baambrugge 
lopen we door De Horn weer rich-

ting Abcoude. De rust in dit gebied 
tussen de A2 en de spoorlijn Am-
sterdam-Utrecht zal u verrassen. De 
wandeling is ongeveer 9 km. lang. 
We verzamelen op 15 oktober om 
9:30 uur, bij de begraafplaats in Wil-
nis aan de J. Enschedeweg. Vandaar 
vertrekken we met zo min mogelijk 
auto’s naar het startpunt in Abcou-
de. Einde wandeling is om ongeveer 
12.30 uur gepland. Tips voor on-
derweg: trek wandelschoenen aan 
en neem ook iets warms te drinken 
mee. Aanmelden is niet nodig. Info: 
Hans Tuinenburg, tel. 06 18082328 
Voor info over IVN kunt u de web-
site bezoeken: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Stijn Melenhorst en bakker Van 
Maanen tijdelijk in Blokkerpand
Regio - De winkel van Stijn Melen-
horst, Kaas en Zo en die van bakker 
Van Maanen in winkelcentrum Am-
stelplein, verhuizen deze maand 16 
oktober tijdelijk naar de leegstaan-
de winkelruimte van tot voor kort 
Blokker aan de overkant. Samen 
vullen ze een paar weken de ruim-
te omdat hun eigen stek verbouwd 
gaat worden. “Wij zijn tot en met za-
terdag 15 oktober gewoon open op 
de bekende locatie. Daarna verhui-
zen we met ons assortiment naar de 
overkant waar we een deel van de 
ruimte ter beschikking krijgen. Daar 
zijn we vanaf maandag 17 oktober 
gewoon bereikbaar en open. Onze 

klanten hebben er dus niet zoveel 
last van. Ook bakker Van Maanen 
die naast ons zit, zal dan over zijn. 
Die neemt het andere deel van de 
ruimte in gebruik. De bedoeling is 
dat de twee winkelruimten worden 
gestript en verbouwd. Van Maanen 
wil vanwege de toenemende be-
langstelling van klanten de produc-
tieruimte uitbreiden en de wens is 
verder meer plaatsen te creëren 
voor het lunchroomgedeelte. In ge-
zamenlijk overleg met de eigenaar 
van het winkelcentrum is dat mo-
gelijk geworden, omdat onze win-
kel na al die jaren dat we hier zit-
ten ook een opknapbeurt zal onder-

gaan. Tegelijkertijd hebben we ge-
keken of de ruimte ook efficiënter 
ingedeeld en benut kan worden. Dat 
is allemaal voor elkaar gekomen. De 
winkel kan daardoor wat compac-
ter worden waardoor Van Maanen 
er wat ruimte bij kan krijgen. De ko-
mende drie weken ondergaat onze 
winkel een flinke verbouwing wat 
tevens zal zorgen voor een moder-
nere en frisse uitstraling. Dan kun-
nen we weer een aantal jaren voor-
uit,” aldus Stijn die zich uitsluitend 
oriënteert op de realiteit van van-
daag de dag aangaande het win-
kelcentrum. Hij wacht niet meer op 
mogelijke plannen dat men het win-

kelcentrum wil gaan verbouwen en 
uitbreiden. Belangrijker vindt hij dat 
straks met een mooie winkel zijn 
klanten kan ontvangen en hen als 
vanouds een heerlijk en gevarieerd 
assortiment van ‘Kaas en Zo’ kan 
bieden. “Wij moeten als onderne-
mers ervoor zorgen dat onze klan-
ten graag naar dit winkelcentrum 
willen blijven komen en dat we goed 
bereikbaar zijn en blijven. De rest is 
niet belangrijk. Als we moeten af-
gaan op alle plannen die er zweven 
komen we geen stap verder. Daar-
om hebben wij het besluit genomen 
de winkel intern te laten verbouwen 
zodat die weer aan de modernste 
eisen voldoet,” laat Stijn weten. Hij 
verwacht dat de werkzaamheden 
na een kleine drie weken zullen zijn 
afgerond, als het meezit misschien 
wat korter. Dan zou hij maandag 7 
november weer helemaal operatio-
neel zijn in zijn nieuwe winkelruim-
te.

Bakker ‘op de vloer’
“Bij ons duurt het een paar dagen 
langer,” laat Annemiek Lindhout 
van bakker Van Maanen desge-
vraagd weten. “Wij gaan op de 16e 
ook tijdelijk verhuizen naar waar 
eerst Blokker zat. Daar is iedereen 
vanaf maandag 17 oktober van har-
te welkom. Vervolgens wordt de 
oorspronkelijke winkel verbouwd. 
Die wordt donderdag 10 novem-
ber weer op de bekende plaats ge-
opend. Maar dan wel met een ruim-
te die groter is dan voorheen. De 
productieafdeling en de lunchroom 
hebben daarbij dan een uitbreiding 
ondergaan. De lunchroom bijvoor-
beeld wordt dubbel zo groot. Nieuw 
is dat we overdag ook met een bak-
ker ‘op de vloer’ gaan werken die 
met deegstukken allerlei producten 
met de hand gaat maken en natuur-
lijk ook (af)bakt in de kleine bakke-
rij op locatie. Dat is dus een nieu-
we, maar vooral ook leuke toevoe-
ging aan de winkel.”

Nu het moment voor je 
vaarbewijs
De Ronde Venen - Het vaarseizoen 
is helaas weer voorbij. Alle boot-
jes worden weer het water uit ge-
haald en voor de winter weer veilig 
opgeborgen. We kijken terug op een 
mooie lange zomer. Nu is het mo-
ment om je alvast goed voor te be-
reiden op de volgende zomer. Geef 
je boot een onderhoudsbeurt en zorg 

dat, als je dat nog niet hebt, je het 
benodigde vaarbewijs haalt. Deze 
zomer zijn er weer een aantal men-
sen bekeurt voor het niet hebben 
van de benodigde papieren of het 
zich niet houden aan de regels. De 
bestuurder van een snelle boot die 
even denkt, dat kan nog wel zonder 
vaarbewijs, riskeert een boete van 

was Adriaan Dortsman. Veel be-
kende mensen o.a. de schilder Fer-
dinand Bol hebben dit pand be-
woond. De familie van Loon een van 
de belangrijkste families in het 17de 
-eeuwse Amsterdam, betrok het 
pand in 1884. De stijlkamers zijn in-
gericht met fraaie meubelen, porse-
lein en beeldhouwwerk. Te zien zijn 
de portretten van de familieleden 
Van Loon, die teruggaan tot het be-
gin van de 16de eeuw. In een aantal 
kamers boven ziet u illusionistische 
muurschilderingen. 

Cursus 31, Workshop haken 
(1 woensdag, 26 oktober van 19.30-

21.30 uur) Een leuke cursus waar-
in je de beginselen leert van het 
haken. Iedere cursist krijgt een ei-
gen bol garen, die ze mee naar huis 
mogen nemen om te oefenen. De 
haaknaalden staan in een pot klaar 
om mee aan de slag te gaan. Je kunt 
kiezen of je een lekkere warme win-
termuts haakt of een begin maakt 
van een Zpagetti-poef. Uiteraard 
zijn ‘geoefende’ hakers ook welkom. 
Hoe leuk is het om bijvoorbeeld met 
een nieuw soort garen zoals Zpa-
getti te gaan haken? Alle informa-
tie over de cursussen en inschrijven 
vindt u op de website www.cursus-
project.nl/rondevenen.htm

maar liefst 500 euro. De verplichting 
voor varen met een vaarbewijs (van-
af 18 jaar) geldt voor het varen met:
-  een motorboot met een lengte 

van minder dan 15 meter, 
   die een snelheid van meer dan 

20 kilometer per uur kan berei-
ken.

-  een boot met een lengte van 15 
meter of meer.

Het verschil tussen klein vaarbewijs 
I en klein vaarbewijs II heeft te ma-
ken met het water waarop u gaat 
varen. Op de Nederlandse rivieren, 
kanalen en meren heeft u voldoen-

de aan klein vaarbewijs I. Op de rui-
me vaarwateren is klein vaarbewijs 
II noodzakelijk. Dus nu is het mo-
ment om je vaarbewijs te halen. 
Het wordt toch minder goed weer 
en dan ben je in  het voorjaar klaar, 
om op de juiste manier met de juis-
te papieren het water op te gaan. 
Het VerkeersCollege start 27 okto-
ber, 6 avonden de Cursus Vaarbe-
wijs 1.  En vlak voor het voorjaar, 
rond maart, 6 avonden de Cursus 
Vaarbewijs 2. Schrijf je nu in via on-
ze website: www.verkeerscollege.
com/vaarbewijs of bel 0297-250638.
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Hertha trainer Toine Linders 
ontvangt diploma Sport Leadership

Vinkeveen - Coördinerend trainer 
van SV Hertha’s voor de leeftijds-
groep ‘Onder 11 en Onder 10’ Toine 
Linders heeft afgelopen week zijn 
opleiding Sport Leadership aan Ny-
enrode afgerond. Hij nam vol trots 
zijn diploma in ontvangst uit handen 
van premier Mark Rutte. Het Sport 
Leadership Program is een unieke 
en intensieve opleiding van ruim 1 
jaar, gericht op het creëren van een 
nieuwe generatie leiders in de Ne-
derlandse sport. Toine Linders be-
hoorde tot de eerste lichting van 
15 mensen, samen met o.a. oud-
schaatser Mark Tuitert, voormalig 
profwielrenner en ploegleider Ste-
ven de Jongh en top hockeyer Sjoe-
rd Marijne. Toine Linders zegt hier-
over: “Persoonlijk is het een reis, 

zo noemen we het, van nu ruim 13 
maanden. Een en al energie, ken-
nis en inspiratie. Zo ben ik afgelo-
pen jaar 3 dagen in Keulen geweest 
(SportHochschule), in Southampton 
en vorige maand een week in Ore-
gon (V.S.), om te kijken naar sports 
marketing, product development en 
de professionele benadering van 
sport in Portland en Eugene.
Ik ben natuurlijk heel vereerd dat 
ik een diploma uit handen van de 
premier heb in ontvangst heb mo-
gen nemen, maar eigenlijk dit is pas 
het begin van de volgende stap naar 
ontwikkeling van diverse toekomst-
plannen in de sport sector. En uiter-
aard draag ik ook graag mijn steen-
tje bij aan de verdere professionali-
sering van SV Hertha”.

Feest voor Atalante dames 2
Vinkeveen - Vrijdagavond 7 ok-
tober speelde het tweede dames-
team van Atalante, gesponsord 
door de Rabobank, hun derde wed-
strijd tegen Keizer Otto Trivolley da-
mes 2. Het was de eerste thuiswed-
strijd van de dames en zij waren, na 
2 verloren wedstrijden gebrand om 
nu weer eens te winnen.
De eerste set begon coach Marti-
ne met Lianne als spelverdeelster 
en Tineke op de diagonaal, Inge-
borg en Marjan op het midden en 
Lieke en Nicolle op de buitenkant. 
Er werd van begin af aan met heel 
veel enthousiasme gespeeld en dat 
was meteen terug te zien in het spel. 
Eigenlijk liep alles zoals het hoorde, 
er werd goed verdedigd en doordat 
de pass goed werd gebracht kon Li-
anne de aanvalsters goed bedienen 
en werden er aanvallend veel mooie 
punten gescoord. Ingeborg maakt 
nog een mooi killblock en de tegen-
partij had gewoon geen antwoord 
op het goede spel van Atalante. De 
eerste set werd dan ook door Ata-
lante gewonnen met 25-19.
De tweede set ging Atalante net 
zo fanatiek van start maar door 
verschillende persoonlijke fout-
jes kwam de tegenstander net iets 
beter in het spel en kwam Atalan-
te op achterstand. Door het ne-
men van de time outs en wat wis-
sels probeerde het team weer in 
het spel te komen maar helaas luk-
te dat niet. De achterstand kon he-
laas niet meer worden ingehaald en 
de tweede set ging naar Keizer Ot-
to Trivolley met 14-25. Snel vergeten 

die set en door met de derde. Deze 
set ging weer voortvarend van start. 
Met een wissel van de spelverdelers 
en de buitenaanvalsters, Wilma nam 
het over van Lianne, en Carin kwam 
in het veld voor Nicolle probeerde 
het team de vechtlust van de eerste 
set weer terug te krijgen. En dat luk-
te. Er werd weer goed gestreden en 
door goede verdediging van Marjan 
en Lieke kon ook Wilma alle kan-
ten op met de spelverdeling. Tineke 
deelde raken klappen uit op de dia-
gonaal en het team pakte makkelijk 
de winst in de derde set met 25-20.
Op naar de belangrijke vierde set 
want nu moesten de Atalante da-
mes natuurlijk alles uit de kast ha-
len om ook deze set, en daarmee 
de wedstrijd te winnen.Van be-
gin af aan was het spannend om-
dat de teams steeds gelijk op gin-
gen. Nicolle kwam halverwege de 
wedstrijd weer in het veld voor Lie-
ke en liet nog even zien dat ze lek-
ker kon aanvallen op de buitenkant. 
Aan het eind van de set begon de 
tegenstander toch iets uit te lopen 
en keek Atalante tegen een 22-18 
achterstand aan.
Atalante wist zit terug te vech-
ten naar 22-22 en Carin serveer-
de met een goede servicereeks de 
set uit tot 25-22. De eerste overwin-
ning van het seizoen is binnen en 
dit hebben de dames uiteraard even 
gevierd met 2 heerlijke taarten, ge-
maakt door Wilma die jarig is ge-
weest. De volgende wedstrijd staat 
gepland op dinsdag 25 oktober om 
19:00 uur in Abcoude.

Atalante dames 3 pakt 
volle winst
Mijdrecht – Afgelopen donderdag 
speelde dames 3 van V.V. Atalan-
te haar derde wedstrijd van dit sei-
zoen. Het team moest het doen zon-
der Judith Jongerius en coach Het-
tie Schockman. Met Nancy Lijten als 
speler / coach kwam het team als 
een speer uit de startblokken in set 
1, ging het stukken minder in set 2 
en 3, maar herpakte het team zich in 
set 4. Om 23.20 uur stond een 0-4 
eindstand op het bord en had het 
door GT.Bunck gesponsorde team 
de eerste plek behouden.

De eerste set werd gestart met San-
dra de Boer op spelverdeling en Ir-
ma Schouten op diagonaal, Alet-
ta van Ommeren en Nancy Lijten 
op buiten en Brenda Kuylenburg en 
Agnes Nelis op midden. Het team 
begon zeer scherp en gemotiveerd 
aan die eerste set. Er was veel ser-
vicedruk, maar ook de service- en 
rallypass lagen fantastisch. Sandra 
kon het spel naar hartenlust verde-
len en Irma en Aletta sloegen deu-
ken in de vloer van de tegenstander. 
Met 12-25 was deze eerste set over-
tuigend voor de Vinkeveense ploeg.

Tweede set
De tweede set nam Denise Bijlsma 
de plek over van Nancy. Ondanks 
de waarschuwingen scherp te blij-
ven, was Atalante dat verre van. Al 
snel werd tegen een achterstand 
aan gekeken en op 9-6 werd de eer-
ste time-out aangevraagd. Atalante 
had moeite om het af te maken aan 
het net en tegenstander Keizer Otto 
Trivolley wist met slimme ballen veel 
te scoren. Op de service van Denise 
kwam Atalante uiteindelijk op gelij-
ke hoogte en ging ze direct langszij. 
Keizer Otto kwam toch weer sterk 
terug en dus was er nog een time-
out nodig om de dames weer scherp 
te krijgen. Dankzij een gretige Bren-
da aan het net wist Atalante deze 
set toch binnen te slepen (20-25).

Derde set
De derde set moest het dit keer ge-
beuren. Tijd om te herpakken en 
snel de wedstrijd te beslissen was 

het devies. Met Nancy op de plek 
van Irma begon Atalante weder-
om niet goed aan de set. Veel foute 
passes zorgden voor moeite bij San-
dra en dus ook bij de aanvalsters. Er 
werd onrustig gespeeld en Atalan-
te kwam niet in het spel. Toen een 
time-out op 9-5 niet hielp, werd op 
14-6 Irma binnen de lijnen gebracht 
voor Denise. Dit zorgde voor wat 
adem aan het net. Toch bleef Atalan-
te veel te veel fouten maken, waar-
door er constant tegen een achter-
stand aangekeken werd. Door fou-
ten van Keizer Otto kwam Atalan-
te een beetje terug, maar toch was 
er op 22-19 achter nog een time-out 
nodig om Atalante scherp te krij-
gen. Dit lukte; Atalante kwam terug 
tot 23-22, maar Keizer Otto kwam op 
het eerste setpunt. Een lange rally 
volgde, waarin uiteindelijk de thuis-
ploeg de fout maakte en Atalante de 
stand gelijk trok. Er gingen nog veel 
punten over en weer, maar uiteinde-
lijk was het toch weer Atalante dat 
aan het langste eind trok. Met 26-
28 ging set drie ook naar dames 3.

Vierde set
De vierde set ging Aletta met wat 
rugklachten aan de kant en nam 
Nancy haar plek over en keerden Ir-
ma en Denise terug op hun eigen 
positie. Het was duidelijk dat Ata-
lante genoeg punten verspeeld had; 
het team begon zeer gretig en liep 
snel uit op de thuisploeg. Agnes 
pakte veel punten mee op midden, 
maar ook Denise scoorde veel met 
slimme bovenhandse ballen. Dank-
zij de goede pass van Nancy kon 
Sandra haar aanvalsters goed vin-
den en werd deze set met speels 
gemak binnen gehaald (10-25).
Om 23.20 uur stond er een 0-4 over-
winning op het bord en kon dames 
3 weer vijf punten bijschrijven aan 
het totaal, waardoor het team nog 
steeds op de eerste plaats op de 
ranglijst staat. Uiteraard was er een 
presentje voor de scheidsrechter 
vanwege de Week van de Scheids-
rechter. Altijd goed om hier even bij 
stil te staan, want zonder scheids-
rechter is het lastig ballen.

Bovenaan de ladder bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na vijf avonden ladder-
bridge eindigden Jan Egbers & Ben 
Remmers op de bovenste sport met 
een gemiddelde score van 56,32% 
en oogsten zo het wel verdiende ap-
plaus van de negen en veertig an-
dere paren. Stenny & Herman Lim-
burg kwamen een heel kleine trede 
lager uit met hun 56,10% en deel-
den zo toch ook wel een beetje in 
de eer. Janny Streng & Francis Terra 
tenslotte ontstegen het aardse ge-
woel als derde met 55,03% en zo 
was het podium compleet.
Deze laatste avond was weer het 
toneel van een hectische dans om 
wie er in slaagde de integrale spel-
len het beste naar hun hand te zet-
ten. Dat lukte nu voor een keer Co-
ra de Vroom & André van Herel die 
zeer hoog op 66,11% kwamen. Het 
leverde ze alleen maar een “one 
night bridgestand”op, daar eerde-
re resultaten in het ladder verleden 
niet genoeg voor meer waren. Son-
ja & Hans Selman kregen ook weer 
een beetje vat op het spel door met 
een zeer goede 65,74% tweede te 
worden, wel ten koste van de ande-
re C-tjes natuurlijk. Die lieten zich 
echter niet zomaar afschepen het-
geen moge blijken uit de derde en 

vierde plaatsen van Adrie Bijlsma 
& Rie Bezuijen met 59,49% en An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers met 59,38%. Marianne & Huub 
Kamp sloten de top vijf van de-
ze avond af met 57,36%. Volgende 
week de aftrap voor de eerste ron-
de paren competitie en mocht u na 
het eindigen aan de onderkant van 
de ladder zijn gaan twijfelen aan uw 
bridge instinct dan gaat op 29 okto-
ber ook een extra bijspijker cursus 
van start om het vertrouwen weer 
wat op te vijzelen. Het Spelpeil Ont-
wikkelingsprogramma (SPO) biedt 
u deze kans. Vanaf zaterdagochtend 
29 oktober geven de Legmeer leden 
André van Herel, Cora de Vroom en 
Ruud Lesmeister u daar de gelegen-
heid voor in Sporthal de Scheg.
Voor inlichtingen e- mail: Andre-
vherel@gmail.com, telefoon 06-
15115388. En wilt u zich enthousiast 
geworden in de wereld van Bridge-
club De Legmeer storten neem dan 
contact op met het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl of 
telefoon 0297 567458. Er wordt elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur ge-
speeld in Dans en Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn,

Atalante meisjes C winnen 
ook tweede wedstrijd
Vinkeveen - Op vrijdag 7 oktober 
speelden de meisjes C van Atalan-
te hun tweede wedstrijd. Dit keer 
tegen MC1 van vv Ouderkerk. Met 
z’n achten omdat Isa en Emma niet 
aanwezig waren, begonnen ze met 
veel plezier aan de wedstrijd. De 
eerste set was helaas niet zoals ver-
wacht. Nadat het eerste punt voor 
Atalante was na een foute service 
van Ouderkerk, begonnen de mei-
den aan een servicereeks. Bij de C-
jeugd moet er na 3 services doorge-
draaid worden, zodat er niet 1 per-
soon achter elkaar staat te serve-
ren. Helaas kwamen er van de te-
genstander nagenoeg geen ballen 
terug over het net, waardoor Tes-
sa K., Willemijn, Femke, Roos, Maxe 
en Daan allemaal een rondje kon-
den maken en uitliepen naar een 
voorsprong van 21-0. Niet heel leuk 
voor beide teams, je wilt toch voor-
al ook leuk volleyballen. Vv Ouder-
kerk maakte deze set nog wel een 
paar punten, waardoor de set ein-
digde in 25-5.

Tweedevset
Op naar de tweede set met vooral 
de taak van coach Martine om net-
jes in drieën te blijven spelen en 

vooral ook de bal terug te verwach-
ten. Deze set kwamen Tessa vdW 
en Isis het veld in en mochten Daan 
en Willemijn op de bank plaatsne-
men. Deze set kwamen er wat meer 
ballen terug, maar werd er ook veel 
gerommeld bij Atalante waarop de 
coach bij 10-9 een time-out nam 
om ze toe te spreken. Enige taak: 
in drieën blijven spelen, netjes ser-
veren. De meisjes hadden duidelijk 
goed geluisterd, het spel werd iets 
netter en ze wisten weer uit te lo-
pen: 25-13. De derde set mochten 
Femke en Maxe op de bank plaats-
nemen. Deze set was niet veel an-
ders dan de tweede set, al werden 
er wel veel ballen fout geserveerd. 
Hier valt nog wel wat bij te spijkeren 
voor de trainer, maar de set werd 
gewonnen met 25-15. Dan de vier-
de set. Nu zaten Tessa K. en Roos op 
de bank. Deze laatste set liepen ze 
al snel uit en wonnen ze met 25-16. 
Na de wedstrijd werd scheidsrech-
ter Tim verrast door het team met 
een doosje chocola. Deze week was 
week van de scheidsrechter en dan 
is het wel leuk om ze te bedanken. 
Ze zitten toch elke keer maar weer, 
geheel vrijwillig op een scheids-
rechterstoel.

Nieuw Atalante dames 1 
begint competitie bescheiden
Mijdrecht - Het nieuwe dames 1 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
& Zn en Haaxman Lichtreclame is 
een ware verjonging ondergaan 
(not) want de routiniers van voor-
heen 2 zijn weer terug als eerste da-
mesteam na handhaving (7e) in de 
1e klasse. Het einde seizoen uitje 
heeft echter wat personele proble-
men met zich mee gebracht, mid-
denspeler Joke Ruizendaal sprong 
van de surfplank in het ondiepe IJs-
selmeer en brak op 2 plekken de 
enkel. Heel langzaam gaat het na 
de operatie wat beter maar het is 
een lang traject. Met 7 spelers over 
(Annemarieke Wijnands, Astrid van 
de Water, Daan van der Horst, Mir-
jam van der Strate, Saskia Smaling, 
Jet Feddema en Annemarie Bakker) 
waaronder 2 verdelers niet ideaal en 
voor beide eerste wedstrijden werd 
een beroep gedaan op middens In-
geborg en Marjan. Waarvoor dank 
ladies! De eerste partij was woens-
dag 28 september uit in Hoofddorp 
en flink wennen. De eerste set trok 
de ploeg na achterstand aardig bij 
maar net niet genoeg (25-23), set 2 
helemaal van de kaart en echt van 
de baan gemept (25-9). Set 3 en 4 
weer goed terug gekomen en goed 
opgepakt (16-25 en 15-25). De laat-

ste set net niet gewonnen (15-13) 
en 3-2 verlies. Donderdag 6 oktober 
vroeg naar Naarden. Deze keer was 
Marjan mee. De Keizer Otto ploeg 
ging zeer sterk uit de startblokken. 
Mooie aanvallen, slimme plaatsbal-
len en goed serveerwerk vloog de 
groengele ploeg om de oren. En niet 
te vergeten een sterk tegenblok. Ge-
durende de set werd de achterstand 
bij gelopen van 6-7 naar 2-3 punten. 
Maar de set bleek te kort en werd 
verloren met 22-25. De goede spi-
rit was echter gevonden, super alert 
werd gereageerd op het hoge blok 
en allerlei reguliere en niet regulie-
re 1-2-3tjes, en het ging steeds be-
ter lopen. De rollen draaiden om. En 
beter nog, met een fikse voorsprong 
van 25-17 was Atalante meester van 
set 2. De gastploeg liet zich echter 
niet kennen en vocht hard terug, bij 
aanvang legden ze met een goe-
de servicereeks het vuur aan Ata-
lante voeten dat moest zien terug 
te komen van 6-7 punten achter-
stand. Wederom was de set te kort 
en verloor de Vinkeveense ploeg 
met 23-25. In set 4 bleek de koek 
oppig, passes kwamen maar moei-
zaam naar voor en ondanks uitge-
breid wisselen was de pittige vuist 
heel erg zoek (25-14).

HVM MB2 herfstkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moesten de MB2 van HVM uit naar 
HBS (Bloemendaal). Bij winst zou 
het herfstkampioenschap binnen 
zijn en dat lieten de meiden zich 
geen twee keer zeggen. Ze begon-
nen zeer gedreven aan de wedstrijd 
en de doelpunten bleven maar val-
len en met de rust stonden ze al 

met 6-0 voor. Ook na de rust gin-
gen ze goed door, al gaven ze de 
tegenstander ook nog de gelegen-
heid om iets terug te doen, maar de 
wedstrijd eindigde in een klinken-
de overwinning voor HVM. Met een 
uitslag van 10-2 was het herfstkam-
pioenschap binnen. Een geweldige 
teamprestatie.

HVM M8E1 herfstkampioen!
Mijdrecht - Zaterdag mochten de 
meiden van de M8E1 van HVM: Lot-
te, Linde, Nora, Puck, Roos, Kim, Ju-
lianne, Florine, Marit en Bo de laat-
ste wedstrijd van de voorcompeti-
tie spelen. De wedstrijd werd in Am-
sterdam gespeeld tegen de M8E4 
van Pinoké. De meiden van de M8E1 
van HVM waren direct al goed op 
dreef. Na een sterk aanvallend spel 

van HVM stond het in de rust 1-5. 
Na rust zorgde Pinoké ook voor een 
meer aanvallend spel, maar er volg-
den geen doelpunten meer. Uit-
eindelijk zorgden de meiden van 
de M8E1 van HVM voor een eind-
uitslag van 1-6 en werden hiermee 
herfstkampioen! Goed gedaan mei-
den en coaches/trainsters Eva en 
Eva!
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Mijdrecht - Zaterdag 8 oktober jl. 
Vandaag speelde de E1 tegen de KZ 
uit Koog aan de Zaan. De E1 begon 
met frisse zin aan de wedstrijd en in 

de eerste 10 minuten scoorde Milan 
meteen twee punten. Hij was een 
prima vervanger voor de gebles-
seerde Mariska. Met nog twee pun-
ten van Sofie gingen ze met een 0-4 
voorsprong de rust in.
Na de rust scoorde David met-
een het vijfde punt. Door goed sa-
menspel werden veel kansen ge-
creëerd. Atlantis was duidelijk het 
sterkere team. Door snel rondspe-
len en doorloopballen scoorde Lodi 
nog 2 punten. Helaas werd het acht-
ste punt prima gescoord door Bram 
afgekeurd. KZ wist met doorzet-
tingsvermogen toch nog een punt 
te pakken in de laatste 10 minuten. 
De wedstrijd eindigde met 7-1. De 
vijfde overwinning in de rij. E1 is al 
kampioen. Volgende week kunnen 
ze bepalen of ze het kampioenschap 
willen delen. Winnen ze deze strijd 
dan mogen ze zich ongeslagen noe-
men in deze reeks.
De beslissende wedstrijd wordt 
thuis gespeeld, zaterdag 15 Oktober 
om 11.00 tegen Roda uit Westzaan. 
Op de foto een van de vele aanval-
len met Bram aan de bal en David 
op afvang.

Pittige start voor Atalante MB1
Vinkeveen - Het is vrijdag 30 sep-
tember, we krijgen VollinGo uit Gou-
da op bezoek. Dat is 1 van de mooie 
dingen van Hoofdklasse spelen, we 
krijgen allemaal nieuwe tegenstan-
derswaar we nog nooit eerder tegen 
gespeeld hebben, zoals ook Taurus 
uit Houten, vv-Utrecht, Monza uit 
Monster en Limes uit Vleuten. Het 
is wel allemaal ver rijden maar de 
ouders rijden graageen stukje ver-
der door voor deze wedstrijden op 
het hoogste niveau. De eerste wed-
strijd in en tegen Utrecht ging helaas 
met 4-0 verloren, setwinst was zeker 
mogelijk,maar zo’n eerste wedstrijd 
in een hal waar 18 volleybalvelden in 
liggen wakkert de zenuwen wel een 
beetje aan.

Jeugd
VollinGo heeft een goede jeugdoplei-
ding waarbij John Stubbe van dames 
1 tot mc1 alle toppers onder handen 
neemt, een garantie om spelsyste-
men van hoog niveau er bij de jeugd 
al in te brengen. Na het eerste fluit-
signaal van Max Bouwman gingen 
de teams er vol voor. Aanvallend en 
blokkerend waren we bij de les en 
konden goed bij blijven. Een 21-23 

achterstand betekende de 2e time-
out voor Atalante, waarna de meiden 
heel knap het eerste punt voor mb1 
binnenhaalden met een 25-23 over-
winning. Vrolijkheid alom en weinig 
concentratie aan het begin van de 
eerste set veroorzaakten teveel eigen 
fouten,waardoor Atalante al snel te-
gen een 4-13 achterstand aankeek, 
veel foute services en aanvalsfouten 
vroegen om een donderspeech van 
Frans, waarna het team nog wist te-
rug te komen tot uiteindelijk 15-25.
De derde set ging weer als de 1e set, 
goed spel van Atalante met service-
druk en mooie aanvalspunten zorg-
den voor een gelijkopgaande set. 
20-19 voorsprong, time-out van Vol-
linGo, nu geen fouten maken en af-
maken die set. Maar helaas, een 
foutservice op een cruciale stand 
en een snoeiharde service van Vol-
linGo in het hoekje op de stand 23-
24 brachten helaas geen 2e setwinst 
voor Atalante. De druk was eraf bij 
VollinGo en het geloof een beetje 
weg bij Atalante. De tegenstander 
kon nu laten zien waarom ze 2 x 2 
uur trainen in de week. 12-25 in de 
4e set en dus 1-3 verlies deze wed-
strijd.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Bridgevereniging Harten-
vrouw speelt wekelijks met 27 pa-
ren op dinsdagmiddag bij Danscen-
trum Colijn. Allemaal vrouwen die 
blij zijn dat ze op enig moment be-
gonnen zijn met bridgen. Want wat 
brengt dat een hoop gezelligheid, 
sociale contacten en gezonde her-
sengymnastiek met zich mee. Alleen 
maar voordelen! Na de openings-
drive op 6 september hebben we in-
middels alweer vier zittingen achter 
de rug van de eerste ronde van de 
parencompetitie. Tijd om de balans 
op te maken. De top-vijf in de B-
lijn wordt gevormd door: Thea Elias 
& Elly van Brakel 62,07%, Mieneke 
Jongsma & Hilly Cammelot 58,86%, 

Marja van Holst Pellekaan & Sandra 
Raadschelders 57,32%, Lies de Bruin 
& Henny Janssen 53,77% en Matty 
Overwater & Loes Wijland 53,50%.
In de A-lijn zijn dat: Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar 59,14%, Son-
ja Reeders & Ank Reems 57,98%, 
Geke Ludwig & Margo Zuidema 
56,44%, Nel Bakker & An van der 
Poel 54,48% en Kitty van Beem & 
Janny Streng 53,68%. Maar er zijn 
nog twee rondes te gaan voordat we 
gaan promoveren en degraderen, 
dus er kan nog van alles gebeuren.
Informatie over de club bij se-
cretaris Sandra Raadschelders 
tel. 0297569910 of via Harten-
vrouw2015@gmail.com

Een tweekleurenspel kan 
leuke contracten opleveren
Regio - Donderdagochtend 6 okto-
ber was de op een na laatste zitting 
van de eerste competitieronde. Nog 
een zitting te gaan en wie zullen dan 
promoveren of degraderen?
 
A lijn
In de A-lijn was spel 9 een mooi 
tweekleurenspel. Enkele noord/zuid 
paren (niet kwetsbaar) wilden de 
oost/west paren geen 4 harten la-
ten spelen en boden 4 schoppen. 
Hoewel dat contract down gaat is 
een minscore van 100 punten beter 
dan een 4 hartencontract 620 pun-
ten van de tegenpartij . Omdat oost/
west ook een lange klaverenkaart 
had werd hierna nog 5 klaveren ge-
boden. Dit contract werd gedou-
bleerd, maar gehaald. Zo zie je maar 
dat een ongelijke verdeling veel in-
vloed kan hebben. Spel 24 was een 
lastig biedspel. Een hartencontract 
zat er, ondanks de punten en lange 
hartenkaart niet in. Els & Alice, die 
overigens derde werden deze zit-
ting, boden 6 harten, maar gingen 
gedoubleerd 4 down. Alleen Jean-
net en Greet lieten zich niet verlei-
den tot een hartencontract en bo-
den 3 sans. Dit contract zat er wel 
in. Aan tafel 4 werd door Marthe & 
Wies twee keer gedoubleerd. Voor 
een van de twee paren loopt dit na-
tuurlijk slecht af. Bij spel 15 ging 
het 4 schoppencontract van Leny & 
Willy -3, en bij spel 16 werd het 3 
hartencontract +1 gemaakt! Tja de 
competitiestrijd was hier echt aan-
wezig. 

B lijn
In de B-lijn scoorden Roelie & Ada 

weer erg hoog. Zij behaalden bij 5 
spellen 100% en hadden geen en-
kele 0! Bij spel 12 dubbelden Ar-
na & Gerda het 5 hartencontract 
van Henk & Greet. (opgedreven?) 
Dit contract ging 2 down en lever-
de Arna & Gerda een 100% score 
op. Miep & Madelon behaalden wel 
dit 5 hartencontract! Zij werden dan 
ook tweede in deze lijn. Andere pa-
ren lieten het noord/zuid paar 3 of 4 
schoppen spelen. Spel 18 was een 
spel met veel variaties in de biedin-
gen. Er werd door zowel noord/zuid 
als door oost/west geboden. Noord/
zuid had de klaveren en 2 klaveren 
+ 2 werd gemaakt. Oost/west had 
de ruiten en 3 ruiten + 1 werd ge-
maakt. Het beste contract werd ge-
boden en gemaakt door Greet & 
Corrie in noord/zuid. Zij boden 1 
sans en maakten +2. 
Donderdag 13 oktober wordt het 
voor sommige paren erg span-
nend. Greet & Henk (nu gemiddeld 
58,64%) en Roelie & Ada (nu ge-
middeld 56,62%) zullen zeer waar-
schijnlijk wel promoveren naar de 
A-lijn. Voor Corrie & Lenie en Lucas 
& Hennie zal het erg lastig worden 
in de A-lijn te blijven, maar je weet 
maar nooit.

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Jeannet & Greet  62,50%
2. Nel & Roel   57,50%
3. Els & Alice 56,25%
B-lijn
1. Ada & Roelie  55,83%
2. Miep & Madelon  55,42%
3. Arna & Gerda 51,67%

Klassewerk scholierenveldloop 
weer een groot succes
Regio - Woensdag 5 oktober orga-
niseerde AKU voor de 34e keer op 
en rond de atletiekbaan een van 
de grootste sportevenementen in 
de gemeente Uithoorn. Alle basis-
scholen in Uithoorn en de Kwakel 
en het voortgezet onderwijs in Uit-
hoorn en De Ronde Venen worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
deze jaarlijkse cross. Veel leerlin-
gen, ouders en leerkrachten hadden 
zich opgegeven, met de na-inschrij-
vingen erbij waren er dit jaar rond 
de 750 deelnemers die aan de start 
verschenen.

Weergoden waren ons 
dit jaar goed gezind
Vorig jaar werd de loop echt geteis-
terd door de regen die gedurende 
de hele middag overvloedig vloeide.
Dit jaar was dat heel anders, er 
stond wel een stevige wind maar 
de hele middag scheen een heerlijk 
najaarszonnetje. Dat was natuurlijk 
prettig voor de vele scholieren die 
zich hadden aangemeld maar ook 
voor de vele ouders/grootouders en 

leerkrachten die hun kind of klein-
kind kwamen aanmoedigen.
Het zonnetje zorgde er wel voor-
dat het een geweldig gezicht was 
om zoveel kinderen en jongeren aan 
de start te zien verschijnen. De or-
ganisatie had special aandacht ge-
geven aan de kwaliteit van de start-
nummers, maar dat was dit jaar niet 
extra nodig, alle nummers bleven 
goed zichtbaar waardoor het voor 
de mensen bij de finish niet te moei-
lijk was om alle scholieren die over 
de finish kwamen, goed te registre-
ren. Dat zorgde ervoor dat de uit-
slagen niet alleen snel beschikbaar 
waren, maar er ook geen twijfel over 
was dat deze klopten.
Grote groepen
Aangezien een aantal scholen met 
met een continurooster werken, had 
AKU ook nu weer besloten om de 
start een uur op te schuiven zodat 
alle scholen mee konden doen. De 
consequentie was wel dat de jon-
gens en meisjes van dezelfde groep 
van de basisscholen tegelijk moes-
ten starten omdat het programma 

anders voor veel deelnemers te lang 
zou uitlopen. Ondanks dat was het 
een prachtig gezicht om alle deel-
nemers in grote groepen van soms 
meer dan 80 à 90 kinderen in hoog 
tempo te zien vertrekken. De groe-
pen vertrokken klasgewijs zodat ie-
dereen tegen leeftijdgenoten liep. 
Naast de individuele medailles die 
de eerste drie aankomenden kon-
den winnen, streden alle kinderen 
ook voor de beker voor de school 
die het best presteerde over alle 
groepen. Om te benadrukken dat 
elk kind, ongeacht de plaats waarop 
hij of zij eindigde, zijn eigen, gewel-
dige prestatie had geleverd, ontving 
elk kind na afloop een meetlint in-
de vorm van een duim , aangeboden 
door de sponsor van de loop, Klas-
sewerk interieurverzorging.

De Springschans wint voor 
de 10e keer de wisselbeker
Bij de basisscholen streden dri-
ee scholen om de wisselbeker, de 
Springschans, de Kwikstaart en de 
Zon, uiteindelijk behield de Spring-

schans de wisselbeker in huis. Voor 
deze school was het winnen deze 
keer wel heel bijzonder aangezien 
deze school voor de 10e keer de 
scholierenveldloop won. Het is nog 
niet duidelijk wat het halen van de-
ze mijlpaal betekent. Bij het voort-
gezet onderwijs wisselde de wis-
selbeker wel van eigenaar. Na de 
winst van het Alkwin College van 
vorig jaar, ging nu het Thamen Col-
lege aan de haal met de beker. De-
ze school verdient dit jaar een ex-
tra compliment omdat niet alleen 
veel leerlingen maar ook een grote 
groep leerkrachten en ouders aan 
de start verschenen.

What’s up
Om het belang van het drinken 
van water i.p.v. zoete drankjes tij-
dens en na het sporten te promo-
ten en onder de aandacht van ie-
dereen te brengen, waren de men-
sen van What’s up ook weer duide-
lijk aanwezig door bij de finish aan 
iedereen een flesje drinkwater aan 
te bieden. AKU dankt alle kinde-
ren, jongeren, leerkrachten en ou-
ders voor hun deelname, alle scho-
len voor de inspanningen om de in-
schrijvingen te regelen en vrijwilli-
gers van de vereniging die er weer 
voor hebben gezorgd dat dit grote 
evenement weer prima is verlopen.

Op de foto: invallers Arne Vandervorst (L) en Dennis Bröker (R) met doelpun-
tenmaker Daan Plevier (M)

Hertha JO13-1 pakt wel 
overwinning tegen Argon
Vinkeveen - Deze week waren 
er meerdere dompers voor Hert-
ha’s JO13-1: de mannen van Schil-
dersbedrijf van Asselen leden vori-
ge week in Wilnis de eerste neder-
laag , de snelle Jay Overdijk hield 
rust vanwege een bovenbeenbles-
sure en vaste aanvoerder Mees van 
Zijtveld liep een knieblessure op. 
Voeg daarbij de reeds geblesseerde 
Cayden Hoekman en de personele 
problemen zijn compleet. Gelukkig 
speelde JO13-2 ook thuis op zater-
dag 8 oktober en kwamen twee spe-
lers JO13-1 versterken. Dennis Brö-
ker, al eerder dit seizoen ingeval-
len, en de uit België afkomstige Ar-
ne Vandervorst. En die twee invallers 
waren absoluut welkom, want de 
wedstrijd tegen Argon JO13-2 stond 
op het programma. De wedstrijd 
stond onder leiding van de strak en 
sterk fluitende René Stokhof. Ver-
dedigen begint bij de aanvallers en 
die gaven de Mijdrechtenaren ab-
soluut geen kans om op te bouwen. 
Iets dat ze wel probeerden door het 
tempo hoog te houden, maar onder 
aanvoering van spits Niels Schoon-
derbeek, werden die intenties teniet 
gedaan. Hertha maakte het veld zo 
klein mogelijk en met het afjagen 
door voorhoedespelers Niels, Daan 
Plevier en Kyan van Galen werd 
voetballen lastig. Daar kwam ook 
de 1-0 door in de negende minuut. 
Na een korte uittrap van Argon zet-
te Niels druk waardoor de verdedi-
ging niks anders kon doen dan de 
bal over de zijlijn te schieten. Uit die 
ingooi werd aanvoerder Mats Klink-
hamer in stelling gebracht, passte 
de bal naar de buitenkant waar Kyan 
naar binnen draaide en de bal met 

links binnenschoot. Maar niet alleen 
de aanvallers deden goed werk, 
heel de Vinkeveense ploeg was op 
dreef in de eerste helft. Argon had 
een paar handige voetballers, maar 
verdedigers Mats, Tijn Eekhoudt en 
‘de Sanders’ De Vries en Van Sen-
ten wisten elke aanval onschade-
lijk te maken. Keeper Andy Theijs-
meijer had misschien weinig ballen 
om uit het net te houden, maar in 
de opbouw maakte hij steeds goe-
de keuzes waardoor aanvallen mak-
kelijker werd. Ondertussen had de 
1-0 al lang niet meer op de borden 
mogen staan. Kyan had een goede 
kans op aangeven van Hein Otting 
en Daan had kansen op aangeven 
van Nick Verweij en Michel Passet. 
Vlak voor rust was het toch Daan die 
de score uitbreidde. Na een overtre-
ding vanwege obstructie op de in-
gevallen Arne, schoot Daan eerst in 
een keer de bal in de kruising van-
uit een vrije trap en vlak voor rust 
van afstand via binnenkant paal de 
3-0 binnen. 
In de rust werd benadrukt om voor-
al zo door te gaan als in de eerste 
helft, maar dat lukte niet helemaal. 
Argon wist nog te scoren, maar ver-
der kwamen er niet veel kansen. 
Dennis wist nog een paar keer de 
verdediging te omspelen en ook 
Niels, Kyan en Michel kwamen nog 
in doelpuntrijke positie maar het 
mocht niet baten. De wedstrijd werd 
nog ontsierd door natrappen van 
Mijdrechtse kant, die met 10 man 
verder moesten. De wedstrijd ein-
digde in een dikverdiende overwin-
ning van de Vinkeveners. Volgende 
week speelt Hertha uit tegen de Ko-
ninklijke HFC uit Haarlem.

Vijfde zegen op rij voor 
Atlantis E1

Flinke uitslagen in de beker
De Ronde Venen - Afgelopen week 
werd door de biljarters in De Ronde 
Venen de 2e ronde in de bekercom-
petitie gespeeld. Teams uit de 1e di-
visie tegen die uit de 2e divisie, dat 
is vaak een leuk maar ook spannend 
treffen. Als eerste op de lijst stond 
Bar Adelhof 1 tegen de Springbok 
2. Pieter Langelaan (Springbok) leg-
de hier wel een serie van 10 op tafel 
maar dat was helaas niet voldoende 
voor de overwinning. De andere drie 
partijen waren ook prooi voor Bar 
Adelhof, 48-25. Nummer 2 in de rij 
is CenS tegen Stieva/Aalsmeer. De-
ze teams hebben vorig seizoen van 
divisie gewisseld en nemen het nu 
in de beker tegen elkaar op. Beide 
teams moesten twee nederlagen in-
casseren maar daar stond dan weer 
twee maal winst tegenover. Stieva 
bood iets meer weerstand en trok 
daarmee de overwinning met 37-
38 over de streep. De Kuiper/Stee 
Inn en ASM waren de derde die de 
strijd aangingen. De Kuiper speel-
de sterk en leverde slecht een par-
tij bij de tegenstander in. De verlo-
ren partij leverde nog 6 punten op 
en daarmee een totaal van 42. ASM 
bleef bij 33 punten steken. De vier-
de wedstrijd, de Merel/Heerenlux 1 
tegen Peanutbar 1 is eigenlijk een 
kopie van de vorige. Drie overwin-
ningen voor de thuisploeg, slechts 
een voor de uitspelers en eenzelf-
de uitslag, 42-33. Eerste divisio-
nist de Merel/Heerenlux 3 kreeg te-
gen tweede divisionist, de Kromme 
Mijdrecht 1, geen kans op de over-
winning. Dorus van de Meer (een 
hele hoge serie!) en Hans van Rijn 
(beiden de Merel) waren nog dicht-
bij maar Kees Westkamp en Rick 
Tijssen (Kromme Mijdrecht) trokken 
toch de winst naar zich toe en aan-
gezien de andere twee partijen over 
voor “de Krommen” waren stond 
aan het eind van de wedstrijd 29-48 
op het bord. 

Springbok
De Springbok 1 ontving DIO. Bei-
de teams gingen de strijd flink aan 
en in elke partij gaf men elkaar wei-
nig toe. In punten bleven de teams 
dan ook dicht bij elkaar. De Spring-
bok pakte daarbij net een puntje 
meer en won met het kleinst mo-
gelijke verschil 41-40. Er stond ook 
nog een verenigingswedstrijd op 

het programma. Bar Adelhof 3 te-
gen Bar Adelhof 2. Ook hier bleven 
de uitspelers heel dichtbij in de par-
tijen maar konden net niet de winst 
halen. Voor Bar Adelhof 3 was het 
dus de maximale score van 48 maar 
met 35 punten snoepte Bar Adel-
hof 2 aardig mee uit de puntenpot. 
De Biljartmakers was gastheer voor 
de Kromme Mijdrecht 2. Jaques de 
Leeuw (Biljartmakers) en John Ol-
dersma (Kromme Mijdrecht) zaten 
elkaar flink op de huid. In slechts 
27 beurten maakte John de partij 
uit maar Jaques deed hetzelfde in 
de nabeurt met een serie van 12 en 
dan is een gelijkspel een verdiende 
uitslag. De Kromme Mijdrecht won 
naast dit gelijke spel nog twee par-
tijen en verloor er maar een en daar-
mee eindigde de wedstrijd in 37-39.
De laatste wedstrijd was the Pea-
nutbar 2 tegen de Merel/Heeren-
lux 2. Een meer gelijk opgaan-
de strijd dan deze is niet denkbaar. 
Beide teams twee winspartijen, dus 
ook twee verliespartijen en in wed-
strijdpunten ook nog eens helemaal 
gelijk, 36-36. Na deze tweede ron-
de is de top 3 als volgt: Bar Adel-
hof 1 (100%), de Kromme Mijdrecht 
1 (98,57%), de Kuiper/Stee Inn 
(95,45%). 

Deze week staan Dorus van de Meer 
(de Merel/Heerenlux 3) en Chris Es-
ser (Kromme Mijdrecht 1) in het 
zonlicht. Dorus maakte de hoogste 
serie van de week, met 57 carambo-
les (51,82%) een wel hele fraaie, en 
Chris won zijn partij in 17 beurten.
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Hertha O10-1 wint 
tweede wedstrijd op rij
Vinkeveen - Zaterdag 8 oktober 
speelde het team van Hertha O10 
de thuiswedstrijd tegen Legmeer-
vogels uit Uithoorn. Na vorige week 
Badhoevedorp te hebben verslagen 
waren de Herthanen dit keer met 
2-1 te sterk voor de jongens uit Uit-
hoorn. Deze keer is Kick de Pijper de 
matchwinnaar met 2 goals.
Met een volledige selectie wordt 
aan de wedstrijd begonnen. In het 
begin wordt er wat afgetast en lij-
ken de mannen nog niet helemaal 
wakker. De duels worden slap in-
gegaan waardoor de Legmeervo-
gels en Hertha gelijkwaardig aan 
elkaar zijn. De tactiek van de Leg-
meervogels is duidelijk. Laat Hert-
ha het spel maar maken en wij spe-
len op de counter. Maar met Julian 
en Mats in het midden van de ver-
dediging kunnen de Legmeervogels 
niet echt gevaarlijk worden. Pas na 
een minuut of 20 is de eerste echte 
kans voor Hertha. Raslen weet zijn 
tegenstander uit te kappen maar 
miste kracht in het schot waardoor 
de keeper deze eenvoudig kan op-
pakken. Ook Quin krijgt een kans 
schuin links voor de goal. Echter 
gaat deze bal net naast. Voor de rust 
weet ook Legmeervogels vanuit de 
counter nog een grote kans te creë-
ren. Deze wordt gemist zodat de he-
ren met een 0-0 aan de rust kunnen 
beginnen. In de rust wordt door de 
coaches René en Lars aangegeven 
dat het allemaal wel iets feller mag. 
Met meer vertrouwen het duel aan 
gaan en beter naar elkaar kijken en 
overspelen. 

Feller
De Herthanen beginnen de tweede 
helft dan ook een stuk feller. Leg-
meervogels wordt ver op eigen helft 
teruggedrukt. De snelle Kick heeft 
goed geluisterd en hij gebruikt zijn 
snelheid de 2e helft beter. Kick weet 
2 x over rechts op te komen en voor 

te zetten. Zowel Quin als Thiago lo-
pen onder de bal door. In de 16e 
minuut kapt Kick zijn tegenstan-
der uit. Op een afstand van 15 me-
ter van de goal haalt hij uit en vliegt 
de bal over de keeper de goal in. 1-0 
voor Hertha. Na een overtreding op 
Kick, in de 19e minuut, krijgt Hert-
ha een vrije trap. Deze weet de kee-
per te keren en Loek is er snel bij 
om de bal alsnog proberen in te tik-
ken. Helaas ligt de doelman op de 
goede plek en blijft de magere 1-0 
op het scorebord staan. Niet lang 
daarna haalt Mats een keer hard uit 
vanaf 12 meter. Ook deze bal wordt 
door de keeper nog gekeerd. De bal 
belandt deze keer voor de voeten 
van Kick die de 2-0 weet te scoren. 
Met nog 5 minuten te spelen lijkt 
de overwinning in de pocket. Door 
niet fel genoeg op de bal te spe-
len weten de mannen uit Uithoorn 
toch nog de 2-1 binnen te schie-
ten. Het worden nog een paar span-
nende minuten. In de laatste minuut 
krijgt de Legmeervogels nog een 
vrije trap. Deze wordt gelukkig ge-
blokt. De scheidsrechter fluit af en 
de overwinning is binnen.

Hertha J-O-11 E2 sterk 
tegen Breukelen
Vinkeveen - Het 3-3 gelijkspel 
op het eerste team van Breukelen 
voelde voor de jongens van Hertha 
J-O11-2 als een overwinning en zo 
was het ook. Met enorme wilskracht 
en veel doorzettingsvermogen werd 
een 3-1 achterstand omgebogen 
tot een welverdiende 3-3. Met iets 
meer geluk en scherpte had zelfs 
nog wel meer in het vat gezeten. 
Met man of the match Daroen Mau-
loed als “motor” van het team werd 
een uiterst spannende partij op de 
mat gelegd. Hertha begon de wed-
strijd onvoldoende geconcentreerd. 
Breukelen J-O11-1, een sterk team 
met veel individuele kwaliteiten, 
kwam door enkele onnodige fouten 
van Hertha al snel in de wedstrijd op 
een 0-2 oversprong. Maar daarna 
wisten de mannen zich uitstekend 
te herstellen. Dankzij het doorzet-
tingsvermogen van het gehele team 
kon Michel Willemsen aan het ein-
de van de 1e helft, de terechte aan-
sluitingstreffer binnenschieten: 1-2. 
Later viel hij helaas geblesseerd uit. 
De sterke voorhoede van Breukelen 
bezorgde de verdediging van Hert-
ha (Sem Veenhof, Pelle Reijers, Ya-

ssine Mansi en Daroen Mauloed) 
voor de rust echter nog handen vol 
werk. Vlak na de pauze leek de wed-
strijd beslist toen Breukelen meteen 
de 3-1 scoorde. Maar niets bleek 
minder waar, want er werd er nog 
een flink schepje boven op gedaan 
door SV Hertha. 

In stelling
Spits Tim Wolffgramm werd steeds 
vaker in stelling gebracht door de 
snelle flankspelers Jasper Mons en 
Indy Dolman. Aan de andere kant 
werden enkele aanvallen van Breu-
kelen steeds prima door keeper Tim 
Stubbe of de sterke verdedigers te-
gengehouden. Op pure wilskracht 
werd Breukelen steeds verder te-
rug gedrongen en goals konden zo-
doende niet uitblijven: Binnen 10 
minuten scoorde Tim Wolffgramm 
twee keer! In de slotminuten werd 
het nog heel spannend voor beide 
goals. De 3-3 werd na het eindsig-
naal met veel gejubel gevierd door 
de jongens. Een bijzonder knappe 
prestatie, te danken aan de team-
geest die duidelijk de 8e man was 
bij SV Hertha.

HVM MD2 herfstkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond alweer de laatste wedstrijd 
van de voorcompetitie op het pro-
gramma. De meiden van de MD2 
van HVM: Jana, Feline, Phoenix, Lie-
ve, Amy, Pippa, Noortje, Eline, El-
fi, Marit, Jasmijn, Emma, Dione en 
Benthe hadden tot nu toe alle wed-
strijden van de voorcompetitie ge-
wonnen. Deze zaterdag mochten 
de meiden vroeg op om naar Vel-
sen te gaan en het was extra span-
nend, omdat ze tegen de tevens on-
geslagen MD2 van de Strawberries 
moesten spelen. In de eerste helft 

hadden de meiden van HVM MD2 
meerdere kansen, maar het waren 
de Strawberries die het eerste doel-
punt scoorden. Vervolgens zorgde 
Jana nog voor rust voor een 1-1 ge-
lijkstand. Na de rust waren het de 
meiden van HVM MD2 die over-
heersten en Jasmijn scoorde het 
volgende doelpunt: 1-2. De uitein-
delijke stand kwam uit op 1-3 met 
nog een mooi doelpunt van Benthe. 
Hierdoor werden de meiden van 
HVM MD2, onder leiding van Ma-
non, Jeroen en Dennis, herfstkam-
pioen!

Zwaarbevochten zege CSW
Wilnis - In de media is een discus-
sie losgebarsten over het nut van 
kunstgras, voornamelijk in verband 
met de mogelijke ziekteverwekken-
de stukjes rubber ertussen. Tijdens 
de wedstrijd tussen AMVJ en CSW 
werd één voordeel van kunstgras 
echter ook duidelijk, namelijk een 
vlakke mat. Het hobbelige, zanderi-
ge veld van AMVJ maakten de om-
standigheden aanzienlijk zwaarder 
dan op kunstgras. CSW vocht zich 
daarop zonder goed voetbal naar 
een 1-2 overwinning, waarmee ze 
een gedeelde tweede plaats heb-
ben bereikt.
De locatie in Amstelveen en op-
nieuw het nazomerweer waren fraai, 
het hoofdveld en de beperkte ruim-
te voor supporters eromheen waren 
niet ambiance verhogend voor een 
lekkere pot voetbal. Na 5 wedstrij-
den in deze competitie stonden 6 
teams op 8 punten, waaronder deze 
kemphanen AMVJ en CSW. Ze wa-
ren dus aan elkaar gewaagd.
CSW was in vergelijking met de vo-
rige wedstrijd begonnen met Maikel 
Pauw als verdedigende middenvel-
der. Bram Bode zat niet helemaal fit 
op de reservebank. Het begin was 
niet heel enerverend, alhoewel CSW 
iets beter uit de startblokken leek te 
komen zonder dat dit echte kansen 
opleverde. AMVJ kon pas na 20 mi-
nuten een serieuze aanval noteren 
resulterend in een vrije trap net bui-
ten het strafschopgebied, die slap 
naast geschoten werd. In de 25e 
minuut kapte Vincent van Helle-
mondt een tegenspeler net binnen 
het strafschopgebied uit, waarna 
zijn schot duidelijk met de handen 
gekeerd werd. Scheidsrechter van 
der Laak vond het ondanks bezwa-
ren van vele CSW spelers en sup-
porters geen strafschop waard. 

Juichen
Een paar minuten later kon CSW 
wel juichen toen Vincent van Hel-
lemondt de bal van dichtbij in het 
doel werkte omdat keeper Dirk Roe-
lofsen de bal los liet na een corner 
van Menno van der Leeden. Ge-
zien het spelbeeld een onverdien-
de voorsprong, want AMVJ leg-
de inmiddels beter veldspel op de 
kurkdroge grasmat. Keeper Jordy 
Wens voorkwam de gelijkmaker bij 
een afstandsknal van Joop Canes 
en vlak daarna een inzet van Bram 
Kwaku Owusu. In de laatste fase 
van de eerste helft kreeg CSW zo-
waar nog twee mogelijkheden om 
de voorsprong uit te bouwen. Dave 

Cornelissen werd in de diepte aan-
gespeeld, maar kon de bal niet on-
der controle krijgen en de hardwer-
kende Kevin Blom probeerde heel 
slim van 35 meter afstand de bal te 
schieten over de ver voor zijn doel 
staande doelman Roelofsen, die dat 
nog net met zijn vingertoppen kon 
voorkomen.
Beide coaches startten na rust met 
ongewijzigde teams. AMVJ drong 
iets meer aan, waardoor zelfs de na-
genoeg foutloos spelende Jelle van 
den Bosch een overtreding nodig 
had om gevaar te voorkomen. Van-
af een meter of achttien lukte het de 
kleine Robin Meerhoff nog niet om 
uit de vrije trap het doel te treffen, 
een paar minuten later vanaf die-
zelfde afstand wel met een beke-
ken schuiver in de verre hoek. De 
1-1 tussenstand zorgde ervoor dat 
beide teams even gas terug na-
men, totdat het inbrengen van fris-
se wisselspelers de wedstrijd weer 
iets openbrak. Aanvallende mid-
denvelder Berry Kramer werd inge-
bracht voor Maikel Pauw, die moei-
te had met de invulling van zijn plek 
voor de verdediging. Het spel golfde 
continu op en neer, geen van beide 
teams maakten aanspraak op lang 
balbezit. Een oerendharde knal van 
Oscar Leune caramboleerde via de 
keeper en binnenkant paal weer te-
rug het veld in, waarna zowel Vin-
cent van Hellemondt als Berry Kra-
mer niet konden profiteren van de 
paniek achterin bij AMVJ. Aan de 
andere kant lukte het de snelle bui-
tenspelers om soms langs hun ver-
dedigers te glippen, maar meer dan 
een schot in het zijnet kwam er niet 
van. In de 75e minuut verving Guus 
Verhoef Kevin Blom en tien minuten 
later kwam Mike Cornelissen zijn 
broer Dave aflossen. 

Leek onbeslist
De wedstrijd leek naar een onbeslist 
einde te lopen, totdat twee invallers 
alsnog de winst over de streep wis-
ten te trekken. Berry Kramer rom-
melde zich aan de rechterkant het 
strafschopgebied in en leek zich 
vast te lopen. De bal kwam echter 
toch voor de voeten van Mike Cor-
nelissen, die zich niet bedacht en 
met een schuiver in de verre hoek 
het winnende doelpunt op zijn naam 
wist te zetten. AMVJ trachtte met 
man en macht nog een gelijkma-
ker te forceren zonder succes. Een 
zwaarbevochten 1-2 zege met een 
fortuinlijk randje waardoor CSW bo-
venin mee blijft draaien.

De Vinken D1 kampioen
Vinkeveen - De meiden van De 
Vinken D1 pupillen zijn afgelopen 
zaterdag ongeslagen gebleven. Met 
een doelsaldo van 66-14 is het door 
Brouwer Transport en Logistiek ge-
sponsorde jeugdploegje met gro-
te overmacht najaarskampioen ge-
worden. Grappig detail is dat elke 
wedstrijd door de Vinkentalentjes 
met elf doelpunten voor is gewon-
nen. De tegenstanders uit Maars-
sen, Kamerik en Kockengen kon-
den slechts één, twee of maximaal 
drie maal tegenscoren. Zo ook af-
gelopen zaterdag. In Maarssen was 
OVVO de laatste tegenstander in 

de najaarscompetitie. En net als in 
de vijf vorige wedstrijden waren de 
stoere meiden van De Vinken op-
permachtig. Bij de rust hadden de 
Vinkeveense meiden al vier maal 
gescoord, na rust ging het enthou-
siaste meidenteam stevig door; pas 
op 0-11 kon de thuisploeg enke-
le keren tegenscoren. De bloemen 
waren echter al overduidelijk voor 
Lara Broek, Katie Green, Isabel vd 
Horst. Marit van Kreuningen, Fen-
na Rijdes, Ellen de Rooij, Kasia Ver-
heul, Nikkie Verlaan, Kim en Ziel-
tjens en hun trainster/coach Annick 
Stokhof.

Op de foto v.l.n.r. stand: Joyce van Wijk (coach), Bart van Eennenaam, Ra-
vi Brokhof, Dylan Bras, Timo Pronk, Finn Kroon en Frank Dankelman (trainer). 
V.l.n.r. gehurkt: Fenne Claassen, Lisa van Diemen, Shannon Pothuizen, Lotte 
Bouwman en Deena Dankelman.

De Vinken A1 overtuigend 
naar kampioenschap
Vinkeveen - Genietend van een 
heerlijk ochtendzonnetje werd het 
talrijke publiek bij De Vinken A1 ge-
trakteerd op een bliksemstart. Het 
team dat dit seizoen in de shirts 
van Jumbo Vinkeveen speelt, startte 
zeer voortvarend. Binnen twee mi-
nuten waren het Finn Kroon en Dee-
na Dankelman die de thuisploeg op 
een 2-0 voorsprong zetten. Een be-
tere start konden de coaches Frank 
Dankelman en Joyce van Wijk zich 
niet wensen. Tegenstander SDO 
A2 was overdonderd, maar herpak-
te zich snel. Ze kenden geen angst 
voor de Vinkeveense ploeg die ei-
genlijk al kampioen was. Doel van 
de Vinkeveners was om alleen kam-
pioen te worden. Een gelijkspel of 
(nog liever) een overwinning zou 
daar genoeg voor zijn.

Brutaal
Maar zoals gezegd, SDO liet zich 
niet kennen en nam enkele minu-
ten later zelfs brutaal de leiding: 
2-3. Een gelijkopgaande strijd ont-
spon zich. De Vinken was gezien 
het spelbeeld wel de betere ploeg, 
maar de precisie van de eerste mi-
nuten ontbrak. Finn Kroon bracht 
de ploegen weer op gelijke hoogte 
via een van de vele Vinkeveense af-
standsschoten. Toen Dylan Bras een 
minuut later onder de korf zijn te-
genstander verschalkte, leek het er-
op dat De Vinken de touwtjes weer 
in handen nam. Maar het liet voor-
alsnog na door te drukken. 
De bal ging wel snel rond, maar de 
passing en het schot waren niet op-
timaal. Na tien doelpuntloze minu-
ten waren het de bezoekers die daar 
gebruik van maakten: 4-4. De ploe-
gen stonden weer op gelijke hoogte. 
Dat zou echter de laatste keer zijn. 
De Vinkeveners waren op dit voor 

hun vroege tijdstip wakker geschud 
en liepen via Lotte Bouwman en 
wederom Finn Kroon - na een pri-
ma onderschepping van Timo Pronk 
- uit naar 6-4. Bijna had Dylan Bras 
in de laatste minuut voor rust de te-
genstander de genadeklap toege-
bracht, maar de fraaie kans werd 
net gemist.

Beter
Na rust een zelfde beeld. De Vinken 
was de betere ploeg, maar de be-
zoekers gaven zich niet zonder slag 
of stoot gewonnen. Zeker niet toen 
het na een paar minuten kwam tot 
6-5. Het Vinkeveense antwoord liet 
niet lang op zich wachten. In de eer-
ste de beste tegenaanval liep Shan-
non Pothuizen haar tegenstand-
ster voorbij en rondde fraai af: 7-5. 
De thuisploeg raakte eindelijk op 
stoom en via Lotte Bouwman, Timo 
Pronk en Lisa van Diemen liep het 
snel uit naar 10-5. De strijd was ge-
streden. De ploeg uit Kamerik vocht 
voor wat het waard was en scoorde 
af en toe nog wel, maar De Vinken 
was gewoon een maatje te groot en 
liet bovenal zien dat het over meer-
dere schijven gevaarlijk was. Shan-
non Pothuizen, Deena Dankelman, 
Dylan Bras en Finn Kroon brach-
ten de stand met nog vijf minuten 
te gaan op 14-7. Inmiddels waren 
Ravi Brokhoff en Fenne Claassen in 
de ploeg gekomen en ook zij zorg-
den voor dreiging. De thuisploeg 
had het mooiste voor het laatst be-
waard. Een prachtige, maar jammer 
genoeg onbewuste, tipbal van Bart 
van Eenennaam op Lisa van Diemen 
werd door laatstgenoemde fraai 
afgerond. Het laatste fluitsignaal 
klonk bij 15-9. De thuisploeg kon 
een feestje gaan vieren. Het kampi-
oenschap was nu echt een feit.

Op de foto: v.l.n.r. staand:  Iris den Boer, Jiska Kroon, Marcel Sint Nicolaas 
(trainer), Femke Vousten, Rosa Boerlage, Wichert Brommer (coach), Liset-
te van der Leeden en Annabel Mulckhuyse. V.l.n.r. gehurkt: Tom Vis, Max de 
Haan, Robin Troost, Vince den Ambtman en Mark de Rooij.

De Vinken B1 kampioen
Vinkeveen - Omdat concurrenten 
Atlantis en Tempo vorige week ge-
lijk speelden, was De Vinken B1 na 
haar vierde opeenvolgende winst-
partij diezelfde zaterdag eigenlijk al 
kampioen geworden. Met nog twee 
wedstrijden te gaan kon alleen Tem-
po B2 nog op gelijke hoogte ko-
men. Een gedeeld kampioenschap 
was dus al zeker. Desondanks wil-
de de ploeg afgelopen zaterdag de 
punten in huis houden. Er stond na-
melijk een echte derby op het spel. 
Atlantis B1 was de niet te onder-
schatten tegenstander. In de heen-
wedstrijd was het verschil nog dui-
delijk geweest. De ploeg uit Vinke-
veen won met afgetekende cijfers: 
7-14. Maar dat bleek geen garantie 
voor nieuw succes. De Vinken B1, 
gesteund door Sport Medisch Cen-
trum De Bron, had niet haar dag. De 
ploeg speelde onrustig, bewoog te 
weinig en schoot viel minder goed 
dan afgelopen weken. Atlantis daar-
entegen schoot wel zuiver en speel-
de vol vertrouwen. Zij hadden te-
gen de kampioen eigenlijk niets te 
verliezen. Desondanks ontspon zich 
een gelijkopgaande strijd, waar At-
lantis, op het eerste kwartier na, de 
touwtjes in handen had en elke keer 

een kleine voorsprong nam. De coa-
ches Marcel St. Nicolaas en Wichert 
Brommer gaven hun spelers de no-
dige aanwijzingen, maar het feit 
bleef dat De Vinken B1 niet haar ge-
bruikelijk niveau haalde en dat was 
tegen deze tegenstander wel no-
dig om de punten in huis te hou-
den. Na een 6-7 ruststand leek er 
nog geen vuiltje aan de lucht. De-
ze achterstand zou omgezet kun-
nen worden, daar was de ploeg van 
overtuigd. Maar wat de ploeg ook 
probeerde, het lukte maar niet. Ook 
in de tweede helft werd er veel ge-
schoten, maar... ook veel gemist. At-
lantis daarentegen schoot minder, 
maar was wel zuiverder. De Vinke-
veners bleven achter de feiten aan-
lopen en verloren dan ook uiteinde-
lijk met 9-11. Een zure bijsmaak aan 
het kampioenschap, dat na de wed-
strijd toch nog gevierd werd. Want 
de ploeg had in de eerste wedstrij-
den van het seizoen laten zien dat 
het beter kon en terecht kampioen 
was geworden. Woensdag 12 ok-
tober staat de laatste (inhaal)wed-
strijd van het veldseizoen op het 
programma. Daarna op naar de zaal 
... kijken of ze daar wederom om de 
titel kunnen strijden.
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Kwinkslag 1 heeft stijgende lijn te pakken

Heb je al eens kajakken 
geprobeerd?
De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen geeft je de kans 
om kennis te maken met de kano-
sport. U kunt tijdens een “clinic” er-
varing opdoen met het kajakken. 
Niet in het koude water buiten, maar 
in een verwarmd zwembad. Het oe-
fenen vindt plaats onder ideale om-
standigheden en onder begeleiding 
van een instructeur.

Bewegen dus!
Iedereen is welkom. Belangstel-
lenden van buiten de club kunnen 
zich ook aanmelden. De jeugd van-
af acht jaar, maar ook leerlingen van 
de middelbare school en senioren 
zijn welkom. De trainingen starten 
in oktober en vallen samen met “ok-
tober actief” dat door Spel en Sport 
DRV in opdracht van de gemeente 
De Ronde Venen wordt georgani-
seerd. Ook is er nog een verbinding 
met de actie “Kies je Sport” voor de 
kinderen van de basisschool. Wat 
speciaal is dat er de gelegenheid 
is om als ouder samen met je kind 
mee te doen aan de clinic. Dus va-
der of moeder: snel opgeven! 

Samen leren kajakken 
De zwembadtraining is een 1e aan-
zet om te leren kanovaren. Het oefe-
nen vindt plaats in een ontspannen 
sfeer en wordt door de leden van de 
club begeleid. Tijdens de training 
staat het plezier voorop. KVDRV 
leert de beginners onder meer op 
welke wijze ze het beste kunnen in- 
en uitstappen, wat de juiste zithou-
ding is en wat een efficiënte ped-
delslag. Naast de bootgewenning 
is er voor de meer ervaren deelne-
mers ruimte om onder begeleiding 
technieken voor gevorderden te oe-
fenen, zoals steunslagen en het es-
kimoteren (zonder hulp van ande-
ren weer bovenkomen als je bent 
omgeslagen). Dit alles in een tem-
po dat past bij de deelnemer van de 
training. Ook de cursisten onderling 
stimuleren elkaar hierbij. De kin-
deren dagen de ouders uit! En …

meestal leert de jeugd sneller. Va-
ders doen hun uiterste best om bij 
te blijven en niet te verliezen. Ga de 
uitdaging aan! 

Smaak te pakken?
Voor de deelnemers die de smaak 
te pakken hebben gekregen, is er 
in het voorjaar de mogelijkheid om 
op de wateren in en rond Vinkeveen 
nog meer ervaring op te doen. Deze 
activiteiten op vlakwater vinden voor 
volwassenen op de woensdagavond 
plaats en voor jeugd/jongeren op 
de zaterdagochtend. De kanosport 
kent veel mogelijkheden en wordt 
vooral tijdens de “zomertijd” uitge-
oefend. Naast het rustig varen op de 
plassen en genieten van de natuur 
zijn er vele alternatieven zoals ka-
jakken op groot water en wildwater-
varen. Voor iedereen die van span-
ning houdt is er het kanopolo. Dit is 
een zeer dynamische en aanspre-
kende sport. Het spel is een spor-
tieve en intensieve uitdaging. De 
kanosport is prima te combineren 
met andere sporten. Voor informa-
tie: www.kvdrv.nl en facebook Kano-
Vereniging-de-Ronde-Venen 
Aanmelden training – oktober actief
Met de Oktober Actiefpas kan men 
gratis aan één les deelnemen. De 
vereniging zorgt voor het materiaal. 
De training is geschikt voor ieder-
een die goed kan zwemmen. 
De training (5 lessen) wordt op een 
zaterdagmiddag in de maanden ok-
tober t/m november gegeven. De 
eerste cursusdag is 29 oktober en 
de laatste 26 november. De oefentijd 
is van 16.00 uur t/m 17.00 uur in het 
Veenweidebad. De vergoeding voor 
deelname aan alle lessen bedraagt 
50,- euro (bij 1e les te voldoen). Ook 
kan men kiezen voor een losse les. 
Per losse les zijn de kosten 12,50. 
Voor kinderen van de basisscholen 
gaat de inschrijving via Sportservice 
Nederland / Kies je Sport en zijn de 
kosten 12,- voor drie lessen. Cursis-
ten kunnen zich aanmelden via e-
mail: jeugd@kvdrv.nl

der in de mix van Mirjam en Marco 
ook even een maatje te groot. Eind-
stand 3 – 5. Toch niet helemaal met 
lege handen de avond afgesloten. 

Donderdag 3 november speelt het 
team van Kwinkslag 1 weer thuis te-
gen DVS Utrecht 9 om 20:00 uur in 
De Boei in Vinkeveen. Kom gerust 
eens kijken!

Verdiende overwinning 
Atlantis A1
Mijdrecht - Op zaterdag 8 oktober 
speelde de A1 van Atlantis, gespon-
sord door van Walraven, tegen Ki-
os A2 in Nieuw Vennep. In het eer-
ste aanvalsvak begonnen Rick Kuij-
lenburg, Sam Verweij, Leonie Kruis-
wijk en Elise van Walraven. In de eer-
ste verdediging begonnen Kevin Ke-
ijman, Sander van der Sluijs, Felice 
van der Schaft en Marijn Maarsse-
veen. De A1 ging vlammend van start 
met een heel mooi schot van Rick. 
Heel snel daarna volgde een mooie 
goal van Sam. Nu mocht het andere 
vak laten zien wat zij ervan brachten 
in de aanval. Binnen no time stond 
het 0 - 3 dankzij een scherp schot 
van Sander. Twee aanvallen daarna 
wist Marijn een hele mooie actie te 
maken  en scoorde ze een prachtige 

doorloopbal. Hierna scoorde Atlan-
tis nog een mooie doorloopbal van 
Rick. Toen was het de beurt aan Kios 
om een keer een doelpuntje te ma-
ken. Dit zorgde ervoor dat de stand 
1 - 5 was. Na nog een aantal mooie 
doelpunten aan beide kanten gingen 
de twee ploegen de rust in met een 
stand van 5-10. Na de rust scoorde 
de twee ploegen om en om totdat de 
tussenstand 9–14 was. Hierna liepen 
de aanvallen van Atlantis weer ge-
smeerd. Het ene na het andere doel-
punt viel, een mooi schot van Kevin, 
een goede doorloopbal van Elise, en 
ook nog een strafworp van Sander. 
Atlantis ging nog even lekker door, 
en zo werd de eindstand 11 -24. Een 
verdiende overwinning voor de A1 
van Atlantis.

Atlantis 1 wint 
zwaarbevochten wedstrijd
Mijdrecht - De door Rabobank ge-
sponsorde formatie van Atlantis 
1 heeft zaterdag 8 oktober 2 pun-
ten gepakt tegen Badhoevedorp/
MIK 1. Atlantis 1 dat na de overwin-
ning van vorige week goed in haar 
vel zat had moeite om in de wed-
strijd te komen. Het aanvalsvak met 
Maarten Helsloot, Lars Kuijlenburg, 
Amy Loman en Natasja Korver wist 
snel tot scoren te komen wat resul-
teerde in een 2-0 voorsprong maar 
miste de scherpte in de verdediging. 
De verdediging bestaande uit Jel-
mer Steen, Robin van ’t schip, Joyce 
Rodenburg en Heleen Haspels be-
gon sterk en wist het aan de ande-
re kant goed dicht te houden. Door 
veel fouten zowel in de aanval als 
in de verdediging maakte Atlantis 1 
het zich onnodig moeilijk waardoor 
er de rust in werd gegaan met een 

stand van 10-10. 
In de rust werd er bij Atlantis 1 met-
een gewisseld. Berry de Jong kwam 
in de plaats van Lars Kuijlenburg uit 
voorzorg vanwege een lichte bles-
sure. Met frisse moed en scherpte 
werd er aan de 2e helft begonnen. 
Het scoren ging moeilijker, maar At-
lantis 1 bleef doorgaan en ging op 
zoek naar de juiste kansen. De kan-
sen werden in de 2e helft beter uit-
gespeeld waardoor er langzaam uit-
gelopen werd op de tegenstander. 
Na een zwaarbevochten 2e helft 
eindigde de wedstrijd in een stand 
van 20-15 in het voordeel van At-
lantis. Als Atlantis 1 willen wij het 
publiek bedanken voor hun steun. 
De volgende wedstrijd zal de laat-
ste buitenwedstrijd zijn voor Atlan-
tis deze vindt plaats in Amsterdam 
tegen Triaz. 

Atlantis B1 geeft de buren 
niets cadeau!
Vinkeveen - De Vinken B1 was 
voor de wedstrijd begon reeds kam-
pioen, maar had duidelijk laten blij-
ken maar wat graag tegen buurver-
eniging KV Atlantis ervoor te willen 
zorgen dat zij dit niet mogelijk nog 
zouden moeten delen met Tempo. 
Dit team kan namelijk nog gedeeld 
kampioen worden met De Vinken.
Nu is extra stimulans in wedstrij-
den tussen KV Atlantis en De Vin-
ken voor beide verenigingen nooit 
echt nodig, want beiden willen 
maar wat graag winnen. Deze wed-
strijd beloofde dan ook opnieuw 
een leuke te worden want Atlan-
tis B1, met als sponsor Mollers Wa-
terwerken Mijdrecht, zou zich zeker 
niet zomaar gewonnen geven. De 
eerste wedstrijd op 10 September 
werd door Atlantis met 7-14 verlo-
ren doordat Atlantis B1 in die wed-
strijd met name in de tweede helft 
de kansen liet liggen en De Vinken 
B1 deze wel goed wist te benutten. 
Deze wedstrijd zou het echter hele-
maal anders gaan…

B1
Atlantis B1 startte brutaal en kwam 
op een 0-2 voorsprong door twee 
prima uitgespeelde afstandschoten. 
De Vinken hadden dit niet verwacht 
en moesten even wennen aan het 
idee, maar kwamen terug tot 2-2 
en daarna zelfs op een 4-2 voor-
sprong. Zou Atlantis B1 dan verge-
ten zichzelf te belonen voor het tot 
dan prima spel? Nee hoor er werd 
een tandje bijgeschakeld en de ach-
terstand werd omgebogen naar een 
4-5 voorsprong door prima aanval-
len en strak verdedigen. Atlantis B1 

wist de kleine voorsprong niet heel 
lang vast te houden, maar na de ge-
lijkmaker liepen ze toch opnieuw uit 
naar een 5-7 score door een goed 
benutte korte kans en een prima af-
standschot. Voor rust kon De Vinken 
nog een puntje mee scoren waar-
door de ruststand op 6-7 terecht 
kwam. Het spelverloop gaf aan dat 
er zeker kansen waren voor Atlantis 
B1 om hier de volledige winst mee te 
pakken en de coaches hebben in de 
rust het team dan ook meegegeven 
vol te houden met de prima verde-
diging en te proberen nog iets meer 
aanvallend te brengen. Tijdens de 
tweede helft was het opnieuw At-
lantis dat sterker uit de startblokken 
kwam en uitliep naar een 6-8 voor-
sprong. De Vinken kwamen nog iets 
dichterbij door op een stand van 8-9 
te komen, maar vandaag ging de 
sterk spelende Atlantis B1 dit echt 
niet meer uit handen geven. Er werd 
nog even extra aangezet en de voor-
sprong werd uitgebouwd tot 8-10. 
Toch kwam De Vinken weer dich-
terbij tot 9-10, maar zoals gezegd 
Atlantis B1 was niet van plan zon-
der de winst het veld af te komen en 
maakte daarom met een eindstand 
van 9-11 een einde aan het idee van 
De Vinken dat er vandaag iets te ha-
len viel. Atlantis B1 sleepte de zeer 
terechte overwinning over de streep 
door samen vol te houden en ge-
concentreerd te blijven korfballen. 
Op naar de zaalcompetitie waar de 
stijgende lijn in het spel verder uit-
gebouwd kan worden!  Uiteraard de 
felicitaties voor De Vinken B1 met 
het behaalde kampioenschap, ook 
jullie succes in de zaalcompetitie.

Dewi Maijenburg behaalt 
hoogste scoren
De Ronde Venen - Bij Manege 
Mariahoeve werd zondag 9 oktober 
weer een FNRS wedstrijd georgani-
seerd. Dit is een dressuurwedstrijd 
voor manegeruiters. Om 11 uur gin-
gen we van start met de categorie 
F10, en aan het eind van de middag 
sloten we af met de categorie F1.
Dit is de allereerste dressuurproef 
voor manegeruiters. De verschillen 
bij deze proef waren groot. Niet wat 
betreft de punten, die lagen best
dicht bij elkaar. Maar er was wel een 
groot verschil in leeftijd: die varieer-
de van 6 tot 37 jaar, maar voor alle 

deelnemers was het even spannend.
De hoogste score van deze wed-
strijddag was voor Dewi Maijen-
burg. Zij reed de F2 proef op pony 
Miranda en behaalde 225 punten.
Er waren veel supporters (familie en 
vrienden) om de ruiters aan te moe-
digen, dus het was weer een gezel-
lige dag bij Manege Mariahoeve. In 
de categorie F8 t/m F10 gingen de 
prijzen naar Renske Poldervaart op 
Hippie, Elise Kop op Rentmeester, 
Amber van Zanten op Phineas en 
Esmee Bosman op Nina.
Foto: sportinbeeld.com

Boven: Mila Jonker, Babs Russchen, Roos de Ruiter, Mette Diederiks, Danaé 
Haspels Onder: Heleen vd Pot (coach), Suze vd Berg, Marit vd Velde, Chia-
ra Ledegang

HVM MF1 herftskampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag zijn 
de meiden F1 van HVM herfstkampi-
oen geworden, de laatste tegenstan-
der is met 27-7 van de mat geveegd. 
Het hele seizoen waren de uitsla-
gen al zo groot. Bij de start van het 
seizoen was het voor jullie nog een 
beetje onwennig, voor een enkeling 
was het zelfs nieuw om wedstrijd-
jes te spelen. Maar wij als papa’s en 
mama’s hebben jullie zien groeien, 
we hebben jullie lol zien maken, we 

hebben jullie serieus zien spelen, we 
hebben jullie zien scoren, we heb-
ben jullie zien verdedigen, we heb-
ben jullie zien overspelen, we heb-
ben jullie elkaar zien helpen, elkaar 
tips zien geven maar ook streng zien 
doen tegen elkaar. We zijn enorm 
trots op jullie. Heleen & Chiara, on-
ze complimenten, jullie enthousias-
me in het bijleren van de meiden is 
fijn om te zien. Ga zo door allemaal!
Foto: Bob de Calonne, BODECA.

Senna van Yperen is pupil 
van de week
Mijdrecht - De 8 jarige Senna van 
Yperen is het jongste meisje van 
het jongste Argon meidenteam, de 
MO11-1. Ze vertelt dat ze eigenlijk 
nog in de MO9 behoort te spelen 
maar helaas is die er niet dit seizoen 
bij Argon en toch wilde zij graag bij 
de club aan de Hoofdweg blijven 
spelen. Ze s een heel vrolijke, spon-
tane en sportieve meid en afgelo-
pen zaterdag vond ze het best heel 
erg spannend om de Pupil van de 
week te zijn. Haar hobby’s zijn voet-

bal, knutselen, TV kijken en spelen. 
Haar favoriete speler van Argon 1 
is natuurlijk haar grote neef Wou-
ter Winters, maar eigenlijk vind ik ze 
allemaal wel heel erg goed spelen. 
Ze hoopte dat ze Argon 1 het goede 
voorbeeld kon geven door de eer-
ste goal van de middag tegen Jo-
dan Boys te maken en dat lukte heel 
goed, want na een lange solo vanaf 
de aftrap schoot zij de bal achter de 
keeper van Jodan Boys.
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Badmintonvereni-
ging Kwinkslag speelde donderdag 
avond thuis tegen Vianen. De dub-
bels liepen zeer goed. Zowel de da-
mes als de heren wonnen deze par-
tij in drie sets. Dit was de eerste 
keer van het seizoen dat de dames-

dubbel eindelijk goed liep. Daarna 
was Ton Bunschoten aan de beurt 
voor zijn single, deze won hij ook 
zoals van hem wel verwacht kon 
worden. Mirjam Verbrugge en Jo-
landa Klinkhamer konden niet ge-
noeg grip op het spel krijgen en ook 

invaller Marco van Putten kon het 
niet waarmaken. In de mix verloren 
Ton en Jolanda de eerste set, waar-
na ze in de tweede set toch nog 
sterk terugkwamen, maar net te laat 
20 -22. Dus een derde set zat er niet 
meer in. Helaas was de tegenstan-
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